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ATA N.° 4 DA I EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS

Ata da Reunião do Museu de Ciências, realizada no 
dia 7 de julho de 2016, às 14 horas e 20 minutos, na 
sala de reuniões do MediaLab.

Ao sétimo dia do mês de julho de dois mil e dezesseis na rua Samambaia s/n Vila Itatiaia, na sala 
de reuniões do prédio do MediaLab reuniu-se a Equipe Interdisciplinar do Museu de Ciências. 
Estavam  presentes  os  seguintes  representantes:  A  Prof.ª  Ivanilda  Junqueira  do  Museu  de 
Morfologia,  Prof.  Eliomar  Araújo  do  Instituto  de  Informática,  Aline  Goulart  bolsista  de 
Comunicação,  Janice  Lopes  do Laboratório  de  Educação  Matemática  Lemat,  Os consultores 
Andréa Dias e Maurício Candido, Getúlio Antero do Viver Engenharia e Tatiana Beltrão do 
Museu Antropológico  e  Amanda  Miranda bolsista  do  Viver  Engenharia.  Andréa  começou  a 
reunião dando algumas orientações  sobre a proposta de ementa para subsidiar a captação de 
recursos  junto  a  Fapeg.  Segundo  Janice,  em  razão  de  demandas  específicas,  haverá  uma 
reorganização  do  espaço  dando  ênfase  às  medidas  de  cada  objeto  expositivo  e  como  esses 
objetos se interligam. Andréa disse da importância do “exercício de seleção” que consiste em 
selecionar o melhor objeto para a exposição, ela sabe que a vontade de incluir  tudo é muito 
grande, mas é preciso definir  os acervos. O Cleomar falou de uma estrutura um pouco mais 
modular, com módulos de um metro. A Andréa disse da possibilidade de uma projeção do voo 
simulado.  O Eliomar falou de um jogo de solos do Instituto de Informática,  tem outro jogo 
voltado à consciência alimentar. O Getúlio falou da convergência da exposição, é preciso pensar 
no foco do design para ação educativa. O Eliomar falou de um tour virtual em 360 graus da 
exposição. O Maurício falou da importância de ter um folder explicando as ações de cada núcleo. 
A Janice sugeriu o simulador de voo como ação educativa fora do espaço expositivo. A Andréa 
sugeriu respostas prontas para futuras reclamações. O Cleomar disse que é preciso pensar na 
conservação, limpeza, vigilância e os custos. O Maurício falou do edital da FAPEG, porém está 
muito em cima da hora. O Cleomar falou que o edital é melhor para os seminários/palestras e 
como ação  educativa.  A Andréa  disse  sobre  o  design  da exposição,  custo orçamentário  e  a 
ementa do projeto para a prospecção do financiamento. O Eliomar falou para a Andréa sobre a 
ferramenta  de  gerenciamento  de  projetos.  Ordem do dia: foi  marcada  uma  reunião  com o 
Eliomar,  Ivanilda,  Michele  e  Aline  sobre  a  viabilidade  de  utilização  da  ferramenta  de 
gerenciamento no dia 12/07 no Instituto de Informática às 14:00. Nada mais havendo a tratar, a 
Consultora Andréa Dias, declarou encerrada a reunião às 11 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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