
MUSEU DE CIÊNCIAS DA UFG
Ata da Programação de Atividades – novembro de 2015

26 de novembro (quinta-feira)
9h às 10h30: Reunião dos consultores com a Profa. Divina, no Centro Cultural da 
UFG, para atualização do andamento do projeto.

1. Informes:
a. A participação do MC-UFG no Compex foi realizada e considerada positiva.
b. Prof. Edward assumiu o cargo de Secretário de Inclusão Social do MCTI. Foi 

apontada a necessidade de se cadastrar o Museu de Ciências da UFG no 
MCTI. A responsabilidade está com a Pró-reitoria de Cultura e Extensão.

c. Projeto submetido ao edital do Fundo de Artes e Cultura do estado de Goiás 
não foi aprovado. 

d. Os professores do curso de Museologia decidiram em reunião que não irão 
participar do projeto de implantação do MC-UFG.

e. O  regimento  do  MC-UFG  está  na  reitoria  para  encaminhamento  para 
aprovação ainda em 2015.

f. O projeto de implantação do MC-UFG conta agora com dois bolsistas. Uma 
bolsista (Milene) já está atuando na área de comunicação, sob supervisão 
da Michele (Cecom). O segundo bolsista (estágio obrigatório), irá atuar na 
Comissão de Acervo.

g. A  Faculdade  de  Informação  e  Comunicação  está  desenvolvendo,  em 
parceria  com o  Minc,  um software  de  gestão  de  acervos.  O  prof.  Otho 
Borges, responsável pelo projeto, irá apresenta-lo hoje a tarde.

h. Serão criadas duas novas Universidades federais no estado de Goiás: Jataí 
e  Catalão,  o  que,  futuramente,  influenciará  na  composição  dos  núcleos 
museológicos do Museu de Ciências da UFG.

2. Encaminhamentos:
a. Foi apontada a necessidade de cadastramento do o Museu de Ciências da 

UFG no Cadastro Nacional de Museus (Ibram). 

10h30 às  13h:  GT de  Salvaguarda.  Reunião com os representantes da  empresa 
Sistemas do Futuro e visita técnica ao Museu Antropológico
Presentes:  consultores  Luciana  e  Maurício,  profa.  Divina,  profa.  Dilamar,  equipe  de 
salvaguarda do MA,  representantes  da Sistemas do Futuro (Alessandra e Alexandre); 
profa. Flavia, profa. Marcia, profa. Sueli, profa. Camila, profa. Vania, profa. Vera.

1. Apresentação do software da empresa.
2. Visita técnica à reserva técnica do MA.
3. Necessidades apontadas: 

a. Criação  de  um  Comitê  de  Salvaguarda  do  MC-UFG para  início  dos 
trabalhos de gestão dos acervos.  Esse Comitê terá a função de,  com a 
participação  dos  núcleos  museológicos,  criar  consensos  a  respeito  dos 
processos  de  salvaguarda  dos  núcleos  do  MC-UFG  (terminologia 
controlada, níveis de acesso no sistema, treinamento das equipes, etc.).

b. Seminário de Documentação em Rede para apresentação de exemplos de e 
fortalecimento das escolhas do sistema de gestão informatizado de acervos 
do MC-UFG.


