
ATA Nº 430, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 23 de maio de 2016. 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sala 101 do 

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

COREM 3ª Região, na presença da Presidente Jeanice Dias Ramos, do Tesoureiro Elias 

Machado e da Secretária Luciana Oliveira de Brito. A Vice-presidente Aline Portella 

Fernandes justificou sua ausência. Registro: foram examinados os documentos e 

aprovados os registros de Caroline Dias de Oliveira, bacharel em Museologia pela 

Universidade Federal de Pelotas (RS), recebendo o número de registro 0204-I; de Helena 

Thomassim Medeiros, bacharel em Museologia pela Universidade Federal do RS, 

recebendo o número de registro 0205-I; e de Ana Ramos Rodrigues, bacharel em 

Museologia pela Universidade Federal do RS, recebendo o número de registro 0206-I. 

Certificação de Responsabilidade Técnica: por sugestão do Tesoureiro Elias Palminor 

Machado, ficou decidido que o COREM 3ª Região convidará um representante do 

Conselho Federal de Museologia para participar de encontro em Porto Alegre, onde o 

mesmo esclarecerá dúvidas em relação à concessão de Certificado de Responsabilidade 

Técnica. Processo seletivo para provimento do cargo de museólogo de Bento 

Gonçalves: no dia 19 de maio de 2016, a Presidente do COREM 3ª Região, Jeanice Dias 

Ramos, participou de audiência com o secretário de Administração de Bento Gonçalves, 

Ivan Luiz Toniazzi, quando foi entregue o pedido de impugnação do processo seletivo 

devido a irregularidades do Edital. Assuntos gerais: a museóloga Carla Beatriz Santos 

Menegaz foi nomeada pela Presidente do COREM 3ª Região, por meio da Portaria 

01/2016, para fazer parte da Comissão de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional. 

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. 

 
[O original deste documento está devidamente assinado] 


