
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DE ANIVERSÁRIO NO MUSEU DA VIDA 
 

A gente ouviu um parabéns? Oba! Partiu comemorar o aniversário no Museu da Vida? Sim, é possível realizar uma 

festa no museu! O evento pode ser realizado no Centro de Recepção, no local do anfiteatro, ou no gramado ao ar 

livre da Tenda da Ciência, aos sábados, de 10h às 16h, para o número máximo de 80 pessoas. O Museu da Vida 

dispõe de estacionamento, banheiro, bebedouro e uma cantina. A gente sugere uma visita prévia ao local 😉 

Antes, você tem uns minutinhos para ler as instruções abaixo? Coisa rápida! Vamos receber você, seus familiares e 

amigos com muito carinho! 

O que você pode trazer? 

1. Você pode trazer guloseimas e contratar o serviço de um buffet, porém não se pode fazer frituras e nem fazer uso 

de equipamentos como chapa, forno a gás, carrocinha de pipoca, algodão doce etc.; 

2. Está liberado trazer isopor e gelo para a refrigeração de bebidas; 

3. Caso haja a contratação de serviços como buffet, entrega de gelo e aluguel de mesas e cadeiras, o/a responsável 

pelo agendamento do aniversário deverá encaminhar para o e-mail recepcaomv@coc.fiocruz.br, com no mínimo 

sete (7) dias de antecedência da data da realização do evento, os nomes e RGs dos prestadores de serviços 

contratados, assim como o modelo e número das placas dos carros que serão utilizados pelas empresas; 

4. O/A responsável pelo aniversário deverá estar no Museu da Vida para recepcionar os prestadores de serviços 

contratados; 

5. O horário de entrada para os fornecedores é a partir de 9h30, quando a equipe do CR já estará no atendimento; 

6. O local poderá ser ornamentado e decorado (por exemplo, faixa bandeirinhas decorativas, mas não pode com bola 

de gás) desde que ao final do evento, seja tudo retirado pelos organizadores. As paredes com os painéis que estão 

no anfiteatro deverão ser preservadas; 

7. Os banheiros no Centro de Recepção e na Tenda ficam liberados. 
 
 
 

Além disso, o que você precisa ter em mente para realizar sua festa por aqui? 

8. Deverão ser respeitadas as orientações do Museu da Vida; 

9. O horário de circulação do trenzinho e das atividades oferecidas deverão ser respeitados; 

10. O Museu não dispõe de mesas, cadeiras, e não podem ser utilizados: geladeira, forno, freezer ou chapa de fritura; 

11. Não é permitido usar equipamento de som (DJ’s, música ao vivo, videokê, karaokê e shows); 

12. Não é permitido trazer equipes de animação / animador de festa, como: palhaços, mágicos etc.); 

13. Pedimos que materiais descartáveis sejam utilizados, inclusive para os serviços de buffets; 

14. Não temos guarda-volumes nem de materiais; 

15. Não temos local para a lavagem de louça; 

16. As visitas ao Museu da Vida serão feitas, de preferência, com o grupo de convidados do evento, conforme demanda 

dos visitantes; 

17. O recolhimento do lixo da festa será de responsabilidade do organizador da festa/ evento; 

18. Não é permitido ter consumo de bebida alcoólica, aluguel de brinquedos, comercializar produtos, trazer animais 

de estimação, cobrar ingressos, fazer propaganda de qualquer marca ou produto; 

19. Não é permitido trazer camas elásticas nem fazer uso de mangueira ou piscina para dar banho nos 
convidados; 

20. O/A responsável declara ter lido e concordado com as normas acima e assume os riscos por eventuais 

acidentes que ocorram durante a festa. 

 
 
 

Em,  /  /      

Assinatura 
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