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ATA N.° 2 DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS

Ata da Reunião do Museu de Ciências, realizada no 
dia 06 de junho de 2016, às 13 horas e 35 minutos, 
na sala de reuniões do MediaLab.

Ao sexto dia do mês de junho 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  ,  sob  a  apresentação  do  Prof.  
Cleomar. Estavam presentes os seguintes representantes: O Prof. Edson Benetti do Museu de Morfologia, Leonardo 
Ribeiro do Instituto de Informática, Aline Goulart bolsista de Comunicação, Pablo Lisboa da Museologia, Michele 
Martins da Assessoria de Comunicação, Divina Cardoso do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Renata  
Momoli do Museu de Solos, Cleomar Rocha do MediaLab, Manoel Alves representando o Prof. Juan Bernadino do 
Planetário, Flavia Cruvinel do Centro Cultural UFG, Ravana Lobo representando o Prof. Getúlio Antero do Viver 
Engenharia,  Janice Lopes do Laboratório de Educação Matemática,  Suely Lima do Parque da Ciência Regional  
Jataí,  Edward  Madureira,  Ivanilda  Junqueira  do Museu Antropológico,  Olira  Saraiva  doutoranda no MediaLab. 
Pauta: relato do Comitê Curatorial. O Cleomar relatou sobre a experiência do comitê curatorial formado por ele , 
Renata,  Janice  e  Suely  que  visitaram  os  núcleos  museológiocos  e  a  partir  das  visitas  discutiram  com  os 
representantes sobre as especificidades de cada núcleo e sua contribuição para a exposição. A partir das conversas 
com os representantes foi delineado uma série de questões para o processo curatorial e a expografia de modo geral.  
Em relação ao recorte curatorial, o comitê verificou que o museu tinham uma série de possíveis produtos para expor 
e uma narrativa que pudesse substituir os interesses específicos dos núcleos e pudesse voltar as especificidades para  
os próprios objetos que irá compor o projeto expográfico. O Cleomar disse que a equipe verificou quais eram os 
núcleos que poderiam ter  materiais  para  expor:  o Lemat  tem vários  jogos educativos  mas não material  para  a 
exposição,  segundo Cleomar são objetos  para manipulação,  mas não para a  exposição.  O museu de Solos tem 
bastante material  para  a  exposição.  O MediaLab não tem material  especificamente  nesse  contexto.  O Cleomar  
lembrou aos presentes  que a veiculação do MediaLab ao Museu é um laço digital, uma série de softwares são  
desenvolvidos no laboratório que podem ajudar na organização e sistematização da exposição. Primeiramente, cinco 
núcleos contribuiriam com peças e outros três dariam um suporte na estruturação da exposição. A Prof. Divina 
lembrou da possível participação da Regional Jataí. O Cleomar apresentou um esboço do projeto museológico da 
exposição “EntreSaberes 2016: do céu ao solo”, um desenho do espaço da exposição em movimento helicoidal.  
Com um conceito de universalidade, a estrutura de montagem partiria dos tipos de solos e começaria a sair do chão  
em movimento helicoidal até as projeções planetárias no centro da sala. Desta forma, poderíamos colocar todas as  
frestas da exposição, e a entrada do Lemat, Inf  e MediaLab na estruturação do projeto. O Lemat entra na concepção  
matemática do projeto de proporção áurea e que pode ser efetivamente trabalhado na produção de um making off e  
na  verificação  das  concepções  das  próprias  peças  de  animais,  corpo  humano  etc.   Inf  e  Medialab  ficariam 
responsáveis  nas  possibilidades  de  interatividade  das  peças,  por  exemplo,  na  engenharia,  poderíamos  trazer 
simuladores de voo e drones. Na Morfologia, alguns esqueletos, aves e o corpo humano poderiam ser expostos,  
depois o Centro Cultural entraria com dois vídeos. E por fim as projeções do planetário. Todas as peças precisam ter 
um sentido de continuidade, segundo Cleomar. Fora do espaço expositivo, a equipe curatorial pensou em trabalhar  
com argila, o Lemat cuidaria com as relações de proporcionalidade nos elementos naturais. Poderíamos trabalhar 
também com drones e  construções  de avião de papel.  A Prof.  Renata achou interessante  o projeto mas ficou 
preocupada do solo ter ficado no plano. Ela quer ter um solo bidimensional ou tridimensional. O Cleomar explicou  
que o solo começa no plano e vai ser suspenso para “sair do chão” e comporá uma continuidade junto aos animais. 
Renata deu a ideia de usar cubos de acrílico em formato cilíndrico para dar a ênfase de contínuo ou o solo resinado.  
Cleomar disse que o resinado é mais viável para o projeto expográfico. A Prof. Renata perguntou se foi pensado 
pela equipe sobre a questão de acessibilidade. O Cleomar explicou sobre a dificuldade em relação ao orçamento, as  
peças  podem  ser  pensadas  agora,  mas  podem  não  ser  viáveis  na  questão  do  orçamento,  a  Michele  disse  da 
dificuldade de tratamento das peças, o Cleomar lembrou sobre a proibição de fotografar corpos humanos, é preciso  
de uma monitoria  para  supervisionar  o público.  Cleomar falou também sobre a necessidade  de um sistema de  
iluminação próprio da exposição, é preciso definir se isso é possível ou não. O Prof. Edson Benetti perguntou o 
tamanho da área para a exposição. O Cleomar respondeu que tem 100 metros quadrados de área e quatro de altura 
com pé direito duplo. A Prof. Renata perguntou se vai ter alguma peça expositiva voltada aos alimentos. O Cleomar 
respondeu que a equipe curatorial considera que o principal alimento que a universidade dá é o conhecimento, nós 
alimentamos a sociedade com o conhecimento que produzimos aqui, o alimento tem um sentido conotativo. A Prof. 
Suely sugeriu, como ação educativa, um túnel da memória com variados solos, obras de arte e  trabalhar o alimento  
industrializado com as crianças. O Cleomar disse que é preciso pensar as especificidades de cada núcleo, os espaços  
de pesquisa de cada núcleo precisam estar claros para haver uma interdisciplinaridade dos núcleos. Ordem do dia: 
O Pablo vai encaminhar o material para todos os núcleos. O Cleomar disse que a partir de agora cada núcleo vai 
pensar  as suas especificidades para  elaborar  os procedimentos e validar  as informações.  Divina disse que cada 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1



representante vai conversar com o Cleomar sobre as peças que podem ser usadas. A Divina, Michele, Ivanilda,  
Janice e Cleomar viajarão para a Regional Jataí para ver as possibilidades de acervos. A Divina disse que cada  
núcleo precisa ter informações orçamentárias para solicitar o dinheiro para a exposição. Nada mais havendo a tratar, 
a Coordenadora do Museu de Ciências, Prof.ª Divina Cardoso, declarou encerrada a reunião, às 15 horas e cinco  
minutos, 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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