
Ata Reunião do dia 25 de abril

           A reunião realizou-se no MediaLab tendo início às 14h00min com a presença da 
professora Divina Cardoso, Michele Martins, Aline Goulart, Renata Momoli, Tatiana 
Beltrão,  Cleomar  Rocha,  Janice  Lopes,  Flávia  Cruvinel,  Dilamar  Martins,  Gustavo 
Araújo,  Ana  Cristina  e  Leandro.  A  professora  Divina  justificou  a  ausência  do 
representante do Planetário e citou a falta de um representante do Museu de Morfologia 
que tinha confirmado a presença. Em seguida, a professora Divina listou o nome dos 
núcleos  museológicos  que  devem  fazer  parte  da  primeira  Exposição  do  Museu  de 
Ciências:  Sendo eles:  Planetário,  Museu Viver  Engenharia,  Núcleo  Museológico  do 
Instituto  de  Informática,  Laboratório  de  Solos  do  IESA,  Laboratório  de  Ensino  de 
Matemática do IME, MediaLab, Museu de Morfologia e Unidade de Conservação. A 
diretora do Museu Antropológico (MA), Dilamar Martins, declarou não ter certeza de 
que  o  MA  participará  da  exposição,  pois  esta  participação  precisa  ser  discutida  e 
aprovada pelo conselho diretor do órgão. A professora Divina e o Cleomar falaram um 
pouco sobre  a  preparação  da  reinauguração  do Museu Cora  Coralina.  A professora 
Divina salientou a precisão do título. A Profa. Janice se manifestou dizendo acreditar 
que  o  grupo  retrocedeu  na  ultima  reunião  desde  que  já  havia  a  determinação  da 
especificidade do elemento em si com a ligação dos outros núcleos, onde o LEMAT 
teria melhor participação. A professora Renata lembrou a necessidade da continuidade e 
produtividade  das  reuniões  no  sentido  de  não  se  retornar  ao  que  antes  havia  sido 
estabelecido.  O professor Cleomar comentou dizendo que o título pensado é grande e 
que melhor se encaixa na ementa da exposição e então sugeriu o tema SABERES. Após 
várias discussões houve a sugestão da Profa. Dilamar de o titulo ser EntreSaberes o que 
foi aceito por todos. A professora Divina disse que é preciso se conhecer os acervos 
para elaboração do projeto expográfico e neste sentido houve a indagação de quem seria 
o comitê curatorial para a exposição. No contexto o Prof. Cleomar afirma que o comitê 
deve ser composto por poucas pessoas e assim passou-se à composição do mesmo: um 
do Centro Cultural UFG, pensando-se inicialmente na Profa Vera, mas necessitando de 
aceitação por parte da mesma, o que deve ser informado pela Profa. Flávia que entrará 
em  contato  com  a  mesma,  Profa.  Renata,  Profa.  Janice,  Prof.  Cleomar,  como 
coordenador da exposição, um representante do MediaLab, que também deverá ser o 
Prof.  Pablo Lisboa,  a  ser confirmado pelo Prof.  Cleomar.  Decidiu-se por fim que a 
primeira  tarefa  deste  comitê  será  uma visita  aos  núcleos  museológicos  que  deverão 
compor a exposição com a seguinte programação: dia 28/4, período da tarde- INF, Lab. 
de Solos, LEMAT e Morfologia; 9/5- Viver Engenharia, Centro Cultural , Planetário e 
Museu Antropológico.


