
Museu de Ciências da UFG 
Ata da reunião

08 de maio (sexta-feira)
1. das 9 às 12h: reunião GT Comunicação

Local: Media Lab. 
Participantes: Divina Cardoso

Luciana Conrado Martins 
Maurício Candido da Silva 
Michelle
Cleomar Rocha (Media Lab) 
Ivanilda (Museologia)

Pauta: discussão da comunicação interna a partir do módulo do SIGAA; apresentação do site 
do  MC  da  UFG  a  partir  do  exercício  desenvolvido  com  Card  Sorting,  planejamento  da 
estratégia de comunicação.

• Comunicação interna (coordenação do projeto + núcleos + espaços parceiros + 
membros Gts)

o Definição da plataforma de comunicação interna:
 Devido a impossibilidade atual de se utilizar o Sigaa, optou-‐se por dois 

movimentos:
- Avançar  na  utilização  oficial  do  Moodle:  prof.  Cleomar  vai 

avançar nessa possibilidade. A profa. Divina solicitará a abertura 
do Moodle com João Teodoro.

- Por enquanto utilizar  Google groups.Responsável:  Michelle  vai 
estruturar isso. Profa. Divina vai passar os contatos. Prazo: até 
junho.

• Comunicação externa:
o Definição do plano de comunicação do MC-‐UFG:

 Responsável: Michelle.
 Necessidade: conseguir um estagiário para atuar junto com a Michelle

– objetivo fechar as diretrizes e práticas de comunicação da rede para 
apresentar aos núcleos em julho.

o Ficou decidida a realização de um evento internacional de divulgação do 
projeto do MC para a comunidade acadêmica.

 Datas possíveis: setembro (Primavera de museus), outubro (Semana de 
C&T).



• Foi definida a estruturação do Observatório de museus do MC-‐UFG (OM) a partir do 
projeto Observatório de museus do Centro-‐Oeste, de autoria da profa. Ivanilda.

o O projeto cadastrado, com financiamento do CNPq (Edital Universal) já conta 
com uma estagiária.

o Ficou decidido que o link para o site do OM estará dentro do site do MC: prof. 
Cleomar irá fazer essa inserção.

o Profa. Ivanilda irá enviar o projeto para a Michelle editar o texto e inserir no 
site.

o Luciana enviará o texto da descrição do Observatório de Museus para ser 
inserido no site.

2. das 11 às 12h30: apresentação de propostas de exposição para o Museu de Ciências 
pelos alunos da Museologia, coordenados pelo Prof. Pablo.
- Etheila Santos de Oliveira – Lemat
- Donaldo James da Silva Filho – Media Lab
- Whiteney Dias Teles – Unidades de Conservação
- Karlla Kamylla Passos dos Santos – Museu de Ciências Morfológicas

Pendências:
Exercício de objetivos de Jataí não foi enviado.
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