
Ata das Reuniões do dia 11/04/2016

As  reuniões  ocorreram  nas  dependências  da  Escola  de  Engenharia  Elétrica,  Mecanica  e 
Computação. Seguindo pauta prévia, a primeira reunião iniciou-se às 9:00 horas estando presentes a 
Professora  Divina  das  Dôres  de  Paula  Cardoso e  os  consultores  Mauricio  Candido da  Silva  e 
Andrea  Dias  Vial.  A reunião  tratou  do  relato  feito  pela  Profa.  Divina  referente  às  atividades 
desenvolvidas a partir da reunião do mês de março: 1- término do projeto referente ao Espaço do 
Conhecimento a  ser  enviado ao MCTI o que  deverá ser  feito  pela  PROEC; 2-  necessidade  da 
reformulação da planilha referente à solicitação de recursos ao Fundo de Arte e Cultura do estado de 
Goiás,  uma vez que a solicitação prévia de aquisição de software já não mais é necessária em 
função  do  sistema  Tainacan  já  elaborado  pelo  grupo  do  LabCom/UFG  e  por  outro  lado  a 
necessidade de recursos humanos para proceder à manutenção e atualização do sistema; 3- relato 
sobre a reunião ocorrida com o Reitor, Prof. Orlando Afonso do Vale Amaral, onde compareceram 
os integrantes do sistema Tainacan (Prof. Dalton, Marcel e o pós-graduando Otho), os docentes 
Leonardo, Flávia e Ivanilda além da servidora TA Michele e ainda o representante do CERCOMP, 
Prof. Cedric. Após apresentação do sistema pelos seus representantes houve o acerto para que o 
sistema seja hospedado no CERCOMP com a observação da necessidade da dotação de servidores 
específicos para mesmo, considerando a defasagem ainda do órgão em termos de recursos humanos; 
4-  relato  sobre  a  reunião  com os  representantes  dos  núcleos  museológicos  que  aderiram à  1ª 
exposição do MC-UFG; 5- informe sobre o andamento da aprovação do regimento interno do MC-
UFG, que por razões circunstanciais ainda não pode ser aprovado pelo CONSUNI; 6- informe sobre 
o conselho coordenador do MC-UFG onde a Profa. Divina procedeu a uma mensagem para cada 
dirigente de unidade ou órgão onde se vincula cada núcleo museológico para que haja indicação 
formal do representante do núcleo. Uma vez essa indicação a Profa. Divina informará os nomes ao 
Reitor  que  emitirá  então  documento  criando  o  Conselho,  conforme  já  acertado  anteriormente. 
Informou ainda que alguns dirigentes já confirmaram os seus representantes e que está no aguardo 
dos demais. Como segundo ponto da pauta, iniciou-se às 10:00 horas a reunião com o Prof. Marcel 
representante do sistema Tainacan e com integrantes do comitê Salvaguarda, além dos consultores e 
da Profa. Divina. Esclarece-se que como componentes do referido comitê estiveram presentes os 
Docentes Profa. Dilamar, Prof. Getúlio, Profa. Janice, Profa. Renata e Prof. Leonardo. Também 
participaram os servidores TA Gustavo e Tatyana do Museu Antropológico,  Maria da Graça do 
Museu Histórico da Medicina e as estudantes Ravana do Museu Viver Engenharia e Camila do 
Museu do IPTSP. Na oportunidade ficou decidido: 1- definição final da ficha de inventário com a 
deliberação de que cada núcleo museológico deverá relacionar 10 itens do seu acervo na ficha de 
inventário para que se possa conhecimento da diversidade das necessidades a serem customizadas 
no sistema bem como para que o treinamento de todos os núcleos,  com data a ser brevemente 
marcada, possa se dar com material dos respectivos núcleos; 2- os núcleos museológicos integrantes 
do projeto piloto (Centro Cultural,  Museu Viver  Engenharia  e  Museu de Morfologia),  além de 
procederem ao treinamento, deverão para atender ao projeto, inserir todo o acervo possível; 3- cada 
núcleo contará com o auxilio do MediaLab que procederá às fotos integrantes do acervo a  ser 
inserido com a expectativa da inclusão na nova planilha do Fundo de dois bolsistas fotógrafos, por 
um período de 6 meses. A terceira reunião do dia iniciou-se às 14:30 horas, no IPTSP, a qual tinha 
como pauta a devolutiva dos diagnósticos das coleções de amostras do Museu de Solos e do Museu 
do CAC. Compareceu à reunião apenas a Profa. Renata quando então se procedeu aos informes 
relativos ao Museu de Solos, considerado bastante produtivo.


