
Atas – Reuniões do dia 24 e 26
24/02 - Reunião com a professora Divina para planejamento das próximas ações
Local: Centro Cultural
Horário: 09h – 11h  
Presentes:  Edson Benetti,  Flávia Cruvinel,  Milleny Cordeiro,  Divina Cardoso, Luciana Martins 
(consultora), Maurício Candido (consultor), Andréa Dias (consultora). 
Pontos discutidos: 

1. O Regimento do Museu de Ciências poderia ser aprovado no Consuni, sexta, dia 26/02. Ele 
não estava incluso entre os 24 itens da pauta, mas poderia entrar em discussão através da 
relatora Gisele. 

2. O Museu de Ciências foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás (100 mil), mas 
não há previsão para o depósito do dinheiro, que custeará o software de banco de dados do 
Museu. 

3. O Tainacan foi apresentado de forma sucinta e foi informado que o Centro Cultural iria 
testá-lo inicialmente. 

4. O Cegef encaminhou para a professora Divina o detalhamento do projeto do Espaço do 
Conhecimento, uma descrição técnica. Foi elaborado pela professora Divina um cronograma 
de execução da obra em 36 meses, desde a licitação até a execução do Espaço. 

5. Futuros  encaminhamentos:  inserção  do  acervo;  a  constituição  de  um  
Conselho Coordenador para a implantação do Museu; praticar ações em rede. 

6. A realização da 1º exposição do Museu de Ciências da UFG para o segundo semestre. Trata-
se de uma exposição colaborativa e integrada. Provavelmente os temas da exposição estarão 
relacionados ao Cerrado e ao meio ambiente. É importante a participação ativa do grupo de 
Comunicação,  do  Pablo  da  Museologia,  alguém  da  arquitetura  e  do  design  para 
tridimensionalizar o espaço a ser utilizado para a exposição. 

24/02 – Apresentação do Laboratório de Políticas Públicas Participativas e do Tainacan. 
Local: Centro Cultural
Horário: 11h – 12h30  
Presentes:  Edson Benetti,  Flávia Cruvinel,  Milleny Cordeiro,  Divina Cardoso, Luciana Martins 
(consultora),  Maurício Candido (consultor),  Andréa Dias (consultora),  Marcel  Ferrante,  Otacílio 
Carlos Borges. 
Pontos discutidos: 

1. Marcel  Ferrante  e  Otacílio  Carlos  Borges  apresentaram  o  repositório  digital  Tainacan, 
elaborado para o Ministério  da Cultura,  dentro do projeto Política Nacional  de Acervos 
Digitais. Inicialmente o Tainacan foi estruturado para abrigar acervos referentes à cultura 
afro-brasileira, um trabalho iniciado em 2015. No mês de março os testes no Tainacan serão 
iniciados a fim de customizá-lo para atender as especificidades e necessidades do Museu de 
Ciências da UFG. 

2. Os  consultores  sugeriram  a  inserção  dos  núcleos  Museu  Comunitário  de  Ciências 
Morfológicas Arlindo Coelho e Museu Viver Engenharia para que, juntamente com o Centro 
Cultural,  participem dos testes no Tainacan, seguindo já a lógica de acervos em rede. A 
escolha se deu pelo fato de os núcleos serem distintos em relação aos acervos. 

3. Os  desenvolvedores  do  Tainacan  apresentaram  suas  ferramentas  principais  e  suas 
possibilidades,  pontuando  que  o  repositório  proporcionará  uma  gestão  colaborativa, 
permitindo aos usuários a sua retroalimentação. 


