
Ata Reunião dia 13

A reunião da parte da manhã ocorreu nas dependências da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica 
e de Computação. Esta iniciou-se às 9:00 horas contando com o Comitê Curatorial, responsável pela 
1ª Exposição Integrada do Museu de Ciências da UFG, estando presentes a Profa. Renata Momoli, 
Profa. Flavia Maria Cruvinel, Profa. Janice Lopes, Prof. Cleomar Rocha, Prof. Getúlio Antero, Prof. 
Leonardo Ribeiro, os servidores TAs Ana Cristina e Gustavo Araújo do MA, além da Profa. Divina 
e  dos  consultores  Mauricio  Candido  Martins  e  Andrea  Dias  Vinhal  e  da  estudante  Ravana. 
Inicialmente o consultor Maurício apresentou um breve relato do andamento do projeto até os dias 
de hoje e sobre a forma como os diferentes núcleos podem se juntar para a concepção de uma 
exposição interdisciplinar. Após, procedeu-se à fala e/ou apresentação do tipo de acervo passível de 
ser exposto na exposição pelos Prof. Renata, Janice e Getulio. Após, por iniciativa da Profa. Flávia,  
discutiu-se o novamente a respeito do local a ser utilizado para a exposição uma vez que conforme 
argumentação da professora o Centro Cultural não se configurava, em função da sua identidade, 
como o local adequado para o evento. Neste contexto a Profa. Flávia lembrou que a perspectiva de 
trabalho do Centro Cultural  UFG é a arte  contemporânea e que a  narrativa da exposição deve 
contemplar este aspecto e destacou a preocupação do tema proposto para a 1ª exposição não se 
adequar à perspectiva do Centro Cultural UFG. Ela lembrou ainda das necessidades operacionais de 
preparação da infraestrutura do Centro Cultural UFG para receber a exposição e as demandas que 
precisariam chegar até o CEGEF, orgão que realiza tais procedimentos, dependendo então de um 
trabalho em conjunto com a agenda de todos os envolvidos na exposição. Esta argumentação foi 
bem recebida  por  todos,  levando  em consideração  as  possibilidades  do  ambiente  e  o  uso  dos 
recursos tecnológicos do laboratório. Aventou-se então a possibilidade de outros locais a sediarem a 
exposição e após discussões definiu-se que esta ocorrerá na MediaLab com a abertura prevista no 
mês de outubro, coincidindo com o CONPEEX. Outro aspecto lembrado foi a necessidade de uma 
agenda semanal para organização dos detalhes operacionais de montagem da Exposição. A segunda 
reunião do dia ocorreu também na Escola de Engenharia, iniciando-se às 13:30 horas, tendo como 
foco  o  GT comunicação  do  MC-UFG.  Esta  contou  com  as  presenças:  servidora  TA Michele 
Martins, Profa. Renata Momoli, Profa. Divina, da estudante Aline Goulart e da consultora Andrea 
Dias Vinhal. Em um primeiro momento, a professora Divina Cardoso e a consultora Andreia Dias 
relataram sobre a viagem à Regional Goiás para as integrantes do GT Comunicação Aline Goulart e 
Michele  Martins.  Considerando  os  acervos  e  as  possibilidades  de  musealização  locais,  ambas 
defenderam que um núcleo museológico da Regional Goiás passe a integrar o projeto do Museu de 
Ciências em Rede da UFG. A jornalista Michele Martins informou que a bolsista Aline Goulart está 
em fase de preparação sobre a administração dos sites institucionais dos núcleos museológicos e 
que  um workshop  para  repassar  estes  conhecimentos  para  os  representantes  dos  núcleos  será 
programado para ocorrer entre os meses de maio e junho. Foi solicitado à bolsista Aline Goulart a 
elaboração de uma notícia sobre a visita à Regional Goiás para divulgação no site do MC. Outra 
incumbência repassada à bolsista foi a de confirmar por telefone as informações encaminhadas por 
e-mail a pedido da professora Divina, para evitar que algum representante de núcleo museológico 
fique sem receber os documentos compartilhados. A professora Divina Cardoso também convocou 
Michele  Martins  para  participar  da  próxima  reunião  marcada  para  o  25  de  abril  às  14h  no 
MediaLab. A terceira reunião ocorreu com o GT Arquitetura iniciando-se às 14:30 horas. Estiveram 
presentes a Profa. Renata Momoli, os arquitetos Leonardo Dimitri e Marco Antônio do CEGEF 
além da Profa. Divina e da consultora Andrea Dias Vinhal. Na oportunidade inicialmente o arquiteto 
Leonardo apresentou o projeto de requalificação do Bosque Saint-Hilaire, elaborado em função da
necessidade de se ter maneiras adequadas de utilização do espaço, com opções mais sustentáveis e 
de  acordo  com  a  perspectiva  de  acesso  da  comunidade.  O  projeto  está  dividido  a  partir  de 
intervenções de pequeno, médio e longo prazo. O projeto foi bastante elogiado pelos presentes e a 
professora Divina e a consultora Andreia defenderam que alguns núcleos do Museu de Ciências da 
UFG necessitam de projetos de melhorias estruturais de acordo com o Plano Museológico e que 
estas demandas podem se estender até os próximos reitorados e que as demandas futuras surgirão a



pedido do Conselho Coordenador MC-UFG. Não obstante foi lembrado que o Museu Comunitário 
de Ciências Morfológicas talvez fosse o primeiro a ser atendido e que neste sentido a equipe do GT 
Comunicação deve acompanhar o processo. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e as 
presentes atas serão socializadas através do site do MC-UFG.


