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ATA N.° 3 DA  DO MUSEU DE CIÊNCIAS

Ata da Reunião do Museu de Ciências, realizada no 
dia 16 de junho de 2016, às 14 horas e 10 minutos, 
na sala de reuniões da Faculdade de Medicina.

Ao décimo sexto dia do mês de Junho de dois mil e dezesseis na rua duzentos e trinta e cinco 
esquina com quinta avenida s/n setor Universitário na sala de reuniões da Faculdade de Medicina 
da  UFG  reuniu-se  a  Equipe  Interdisciplinar  do  Museu  de  Ciências.  Estavam  presentes  os 
representantes: Ivanilda Junqueira do Museu de Morfologia, Leonardo Ribeiro do Instituto de 
Informática, Dalton Martins e Walison José da Faculdade de Informação e Comunicação, Lorena 
Rosa  Silva  representando  a  Prof.ª  Janice  Lopes  do  Lemat,  Maria  da  Graça  Gonçalves  da 
Faculdade de Medicina, Suely Lima, Helder Barbosa e Marcia Santos do Parque da Ciência da 
Regional  Jataí,  Divina  Cardoso  do  Instituto  de  Patologia  e  Saúde  Pública,  Enilza  Maria 
Mendonça  da  Faculdade  de  Odontologia,  Getúlio  Antero  do  Viver  Engenharia.  Estiveram 
presentes as consultoras  Andrea dias e Luciana  Martins,  e a bolsista  de Comunicação Aline 
Goulart. Pauta: Comitê Salvaguarda: acompanhamento dos trabalhos realizados e orientação dos 
processos;  validação da descrição  dos  dados.  apresentação das  necessidades  de cada  núcleo; 
agenda de treinamento Tainacan. A Andrea pediu ao Dalton um relato sobre a experiência de 
viagem  ao  Rio  de  Janeiro.  Dentre  os  temas  debatidos  nas  reuniões  Dalton  falou  de  uma 
cooperação técnica entre o Ibram e a UFG, a parceria proporcionará um inventário e a difusão de 
acervos museológicos  e uma agenda coletiva entre  20 museus do Estado do Rio.  Com isso, 
inicia-se um projeto piloto com várias universidades integrantes da cooperação. A Andrea fez 
um levantamento sobre os núcleos que faltam passar as fichas catalográficas. O Prof. Helder fez 
alguns questionamentos sobre o registro dos acervos na Regional Jataí. A Luciana explicou que 
10 peças mínimas poderão ser preenchidas. A coordenadora da Faculdade de Odontologia lançou 
a ideia de um memorial para a faculdade e apresentou a vontade da faculdade de ser incluída 
como núcleo museológico. O Dalton apresentou o projeto do Tainacan exemplificados de outras 
universidades.  Ele lembrou ainda que a  ferramenta  digital  é  integrada  com as redes  sociais. 
Ordem do dia: elaborar uma agenda para o treinamento do Tainacan. A próxima reunião do 
Museu de Ciências sobre a primeira exposição vai ser feita no dia 23 de junho na Escola de 
Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação na sala Caryocar no setor Universitário. Nada 
mais havendo a tratar, a Coordenadora do Museu de Ciências, Prof.ª Divina Cardoso, declarou 
encerrada a reunião às 16 horas, 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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