
Museu de Ciências da UFG 
Ata da reunião

06 de maio (quarta-feira)
1. 9 às 10h30: reunião dos consultores com a Profa. Divina.

Participantes: Divina Cardoso

Luciana Conrado Martins 
Maurício Candido da Silva

Pauta: Discussão do andamento do projeto.

• Decisões tomadas:
o Será solicitada uma reunião com a direção da Faculdade de Ciências Sociais e  a 

coordenação do curso de Museologia para formalizar a participação dos alunos 
e professores do curso no projeto do MC (profa. Divina encaminhará).

o Prof.   Edward   Madureira   Brasil   começará   a   participar   do   GT   Técnico-‐ 
administrativo.

2. 10h30 às 12h30: reunião GT Arquitetura.
Participantes: Divina Cardoso

Luciana Conrado Martins 
Maurício Candido da Silva 
Leonardo (Cegef)

Simone (Cegef) 
Adriano (Cegef)

Pauta: apresentação do desenvolvimento do projeto arquitetônico para o Espaço do 
Conhecimento.

• Discussão da metragem total do 
projeto: Situação     atual:  
4.0070m2 de área útil

5.500 m2 de área construída. 
Valor do m2: R$3.000,00

Custo total estimado: R$ 16 milhões

Adequação visando facilitar a captação de rescursos: 
Redução para 3 mil de área útil
4.0 m2 de área construída
Custo total estimado: R$ 12 milhões

• Construção acontecerá na área 2 (definida na reunião de março de 2015).
• Programa arquitetônico do museu ocupará 2 pavimentos.
• Questão a se levar em consideração: acesso/relação com a cidade e com o campus.
• O  museu  abrirá  inicialmente  dentro  do  esquema  do  campus  da  UFG:  de 

segunda-‐ feira a sábado.
• Rampa para o segundo andar supre a necessidade de um elevador de carga.



• Térreo:
o área de recepção de público: pé direito duplo, visão da cidade. A rampa de 

acesso é visível do exterior e tem permeabilidade com a cidade.
o Área educativa integrada à recepção de público.
o Área de serviços integrada com o andar de cima.
o Área para possível ampliação (1/3 a mais possível no terreno).

• Áreas integradas e visíveis para o público: museu que se mostra é educativo para o 
público.

• Segundo piso: exposição na maior parte + café + administração (associada a outra 
caixa de escada e elevador, ligada diretamente a área de serviços no andar inferior).

Tarefas consultores para a próxima reunião:

• Redimensionamento dos espaços (diminuição para 3 mil m2 de área útil).
• Informações técnicas para áreas específicas (Cegef vai enviar as dúvidas).
• Retomar a ideia do planetário full dome.

3. 14h30 às 17h: reunião GT Técnico Administrativo.
Participantes: Divina Cardoso

Luciana Conrado Martins 
Maurício Candido da 
Silva

Sheila Araújo Teles (Coordenação de Pesquisa da 
PRPI) Camila Azevedo de Moraes Wichers 
(Museologia)

Pauta: continuidade na elaboração do regimento e organograma do MC da UFG.

• Apresentação e finalização do regimento. Decisões tomadas:
o Apresentação do regimento para os demais GTs na próxima reunião.
o Encaminhamento jurídico e administrativo do regimento.

• Apresentação do texto para captação de recursos. Decisões tomadas:
o GT Técnico administrativo irá se reunir quinzenalmente para avançar nessa 

redação. Serão definidos os dias de reunião.
o Prof. Edwar irá fazer parte do GT.

• Apresentação e discussão do organograma. Decisões tomadas:
o Ficou  definido  que  os  coordenadores  do  conselho  do  MC-‐UFG  não  serão 

os  diretores executivos do Espaço do Conhecimento.  Os coordenadores do 
conselho podem ser pessoas dos diferentes núcleos/espaços parceiros e seu 
espaço administrativo será sediado no Espaço do Conhecimento.

Tarefas consultores para a próxima reunião:
- Enviar regimento para profa. Divina
- Enviar o organograma para a profa. Divina.
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