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ATA N.° 3 DA I EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS

Ata da Reunião do Museu de Ciências, realizada no 
dia 23 de junho de 2016, às 09 horas e 10 minutos, 
na sala  Caryocar  na Escola de Engenharia  Civil  e 
Ambiental EECA UFG.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de Junho de dois mil e dezesseis na Praça Universitária, s/n - 
Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-220 na Sala de Reuniões Caryocar da Escola de 
Engenharia Civil e Ambiental EECA UFG reuniu-se a Equipe Interdisciplinar do Museu de 
Ciências. Estavam presentes os representantes Eliomar Araújo do Instituto de Informática, 
Getúlio Antero do Viver Engenharia, Profª. Janice Lopes do Lemat, Profª. Divina Cardoso do 
Instituto de Patologia e Saúde Pública, Aline Goulart bolsista de Comunicação, Prof. Pablo 
Lisboa do MediaLab, Ivanilda Junqueira do Museu de Morfologia, a consultora Luciana Martins 
(por skype). A partir do documento enviado pelo Maurício, a Prof. Divina pediu ao Cegef para 
fazer um projeto expográfico para o espaço, e disse que é preciso também definir um mobiliário, 
calcular suas dimensões. A Prof. Divina disse também sobre a necessidade de apresentar para o 
Prof. Orlando o projeto expográfico, ela conclamou o Cleomar para apresentar. O Prof. Cleomar 
pediu aos núcleos para fazerem contato e visitar o local da exposição definir o material e pensar 
na distribuição dos objetos. A reunião com Orlando vai acontecer só depois de um texto 
apresentando a I Exposição. O Pablo disse que nas reuniões é preciso definir o translado das 
peças. Sobre o CAJ, o Cleomar disse que alguns insetos ou plantas podem ser descartáveis. Em 
se tratando de mobiliário, a Luciana disse que é preciso de duas equipes de montagem; 
marcenaria e limpeza. Luciana também falou da equipe fina: um de cada núcleo para cuidar dos 
acervos. O Cleomar precisa de monitores para a exposição. A Ivanilda precisa de uma 
manutenção e de pessoas. A Luciana da necessidade de ter um gerente de espaço, podem ser 
várias pessoas. O Cleomar disse que é preciso definir a equipe de trabalho. A Ivanilda disse que 
os alunos da Museologia podem fazer parte da exposição. O Eliomar apresentou a ferramenta de 
gerenciamento de projetos para ajudar no processo expositivo. Aspectos do processo expositivo: 
logístico de transporte e equipe de trabalho. Gerentes de espaços: Janice e Ivanilda. Equipe de 
Comunicação: Michele, Aline e Getúlio. Produção técnica: núcleos museológicos, comitê 
curatorial e a equipe de manutenção. A Prof. Ivanilda vai começar escrever o projeto e vamos 
compartilhá-lo no google drive. Nada mais  havendo  a  tratar,  a  Coordenadora  do  Museu  de 
Ciências, Prof.ª Divina Cardoso, declarou encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, da 
qual eu, Aline Goulart, bolsista de Comunicação, lavrei a presente ata, que dato e assino, após 
assinada pela coordenadora e pelos demais membros presentes 
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