
ATA Nº 420, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 31 de agosto de 2015. 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 101 

do Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, reuniu-se a 

Diretoria do COREM 3ª Região, com a presença da Presidente Jeanice Dias Ramos, do 

Tesoureiro Elias Machado e da Secretária Luciana Oliveira de Brito. A Vice-presidente 

Aline Portella Fernandes justificou a sua ausência. Registro: foram examinados os 

documentos e aprovados os registros da empresa Viena Museologia e Serviços, recebendo 

o número de registro J02; e do Museu das Missões, recebendo o número de registro M01. 

Auditoria do Tribunal de Contas da União: foi preenchido e enviado questionário 

referente à auditoria do TCU, com o objetivo de avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011) pelos conselhos de fiscalização das atividades profissionais 

tanto regionais quanto federais. Com base nas exigências da Lei, foram elencadas algumas 

alterações a serem feitas no site do COREM 3ª Região. Assuntos diversos: A Presidente 

Jeanice Dias Ramos fez breve relato sobre a sua participação no VIII Encontro Nacional de 

Estudantes de Museologia (ENEMU), nos painéis temáticos “Olhares transversais sobre o 

campo do patrimônio: Museologia, Conservação e Restauro e seus profissionais” e “A 

militância social aliada à formação e atuação profissional: os desafios de ser museóloga/o”, 

no dia 26 de agosto de 2015, na cidade de Pelotas. O Tesoureiro Elias Machado solicitará 

orçamentos para contratação de uma assessoria jurídica. A Secretária Luciana Brito fará 

contato com o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU-UFRGS) para saber se 

há a possibilidade de atendimento a pessoas jurídicas. Ficou decidido que a Presidente será 

a supervisora do estágio curricular da aluna Lenora Azevedo de Oliveira do curso de 

Museologia da UFRGS. Foram recebidos pelo COREM 3ª Região convites para 

participação de eventos do Conselho Regional de Educação Física (CREF2) e do Conselho 

Regional de Administração (CRA), dos quais a Presidente do COREM 3R participará. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Luciana 

Oliveira de Brito, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos 

presentes. 


