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ATA N.° 3 DO MUSEU DE CIÊNCIAS

Ata da Reunião do Museu de Ciências, realizada no 
dia 17 de junho de 2016, às 09 horas e 10 minutos, 
na sala de reuniões da Faculdade de Medicina.

Ao décimo sétimo dia do mês de Junho de dois mil e dezesseis na rua duzentos e trinta e cinco 
esquina com quinta avenida s/n setor Universitário na sala de reuniões da Faculdade de Medicina 
da  UFG  reuniu-se  a  Equipe  Interdisciplinar  do  Museu  de  Ciências.  Estavam  presentes  os 
representantes Eliomar Araújo do Instituto de Informática, Getúlio Antero do Viver Engenharia, 
Maria da Graça da Faculdade de Medicina, Lorena Rosa representando a Profª. Janice Lopes do 
Lemat, Tayssa Tieni bolsista do Lemat, Profª. Divina Cardoso do Instituto de Patologia e Saúde 
Pública, Aline Goulart bolsista de Comunicação, Márcia Santos e Suely Lima da Regional Jataí. 
Getúlio  falou da experiência  de viagem na Alemanha e  mostrou  também algumas  fotos  dos 
acervos de museus que ele visitou. A Luciana lembrou da importância de relatar para todos as 
visitas  em  museus  que  fazemos  para  debater  as  impressões  sobre  o  projeto  expográfico 
relacionando-se com o projeto do Museu de Ciências. A Luciana disse que precisamos discutir as 
questões financeiras e os projetos complementares da exposição. O Pablo será responsável pelo 
design da exposição, aos acervos expostos Pablo deu o nome de “paradas”, então pelo projeto 
vão ser nove paradas. O Lemat ficará responsável pelo cálculo matemático áureo para definir o 
tamanho de cada parada. O Prof. Getúlio perguntou se a exposição vai ser tridimensional, a Prof. 
Divina então  pediu  para o Pablo  apresentar  a  ideia  inicial  sobre o espaço expositivo.  Pablo 
explicou sobre o movimento helicoidal da exposição e citou as nove paradas: 1. Solos 2. Ossadas 
3. Humano 4. Vídeos 5. Simuladores de voo 6. Aves 7. Drones 8. Aviões 9. Planetário. Segundo 
Pablo, a partir de agora o pessoal do Lemat e ele vão trabalhar juntos. Segundo Ivanilda, a ideia 
da exposição como um movimento helicoidal partiu do Cleomar. Inicialmente, a equipe tinha 
alguns pontos para nortear a exposição 1. Quais são os núcleos que querem participar? Pensaram 
primeiro  na  conectividade  dos  núcleos.  Assim,  os  objetos  vão  ser  a  estrutura  e  o  foco  da 
exposição. 2. A equipe se preocupou na visualização da exposição para enriquecer a visita do 
participante. A equipe concluiu que por meio das apresentações dos objetos é preciso divulgar a 
produção do conhecimento. A Ivanilda disse que a visita à Regional Jataí foi enriquecedora e a 
equipe curatorial elencou alguns objetos para a exposição: borboleta, ema, uma arara em posição 
de voo etc. O prof. Eliomar sugeriu jogos de comportador como ação educativa. A Ivanilda disse 
que poderíamos mostrar os cálculos que foram feitos para compor a exposição. O Prof. Getúlio 
sugeriu uma programação para a  parte  externa da exposição.  A Luciana  disse que é preciso 
definir a sistematização dessas ideias, pois existem mil possibilidade mas é preciso pensar quais 
são as atividades e as pessoas responsáveis. A Prof. Divina pediu uma agenda de trabalhos para 
caminhar com essas ideias. A Prof. Divina pediu para a bolsista Aline Goulart um Dossiê sobre 
todo o processo do Museu de Ciências. Sobre o Plano de Comunicação, a Luciana disse ser 
preciso  organizar  os  acervos  e  ações  realizadas  na  parte  externa  para,  assim,  planejar  um 
cronograma de trabalho para divulgação da exposição. Luciana e Andrea falaram da necessidade 
de transporte seguro para os acervos, sobre o controle dos acervos e os custos do transporte. Para 
o Prof. Eliomar, a preocupação é a complexidade, com várias potencialidades é preciso pensar 
essa construção como plano de projeto específico: custo orçamentário e financeiro; tempo: o 
cronograma das atividades; qualidades: quais são os critérios, o escopo, até onde vai o trabalho, 
sistematização, comunicação, pessoal de apoio (suplentes); fazer análise de riscos: logística e 
transporte. E por último, integração: como integrar essas frentes. A Luciana sugeriu uma reunião 
semanal e um calendário de atividades até a exposição. A Prof. Divina pediu a escrita do projeto 
com urgência para a prospecção de financiamento para a exposição. O Prof. Eliomar sugeriu 
criar um documento termo de abertura do projeto com fundamentação teórica e um formação de 
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equipe pensando na composição do projeto. A Prof. Divina pediu uma reunião com urgência. A 
Thaissa (estagiária do Lemat) mostrou o cálculo áureo que a equipe fez do espaço expositivo. 
Nada mais  havendo a tratar,  a  Coordenadora do Museu de Ciências,  Prof.ª  Divina Cardoso, 
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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