
ATA Nº 436, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 10 de novembro de 2016. 

 

 

Aos dez dias do mês de novembro 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 não compareceu, justificando a sua ausência. Solicitação de Certificação de 

Responsabilidade Técnica: foram analisados os documentos e deferida a solicitação de 

Certificação de Responsabilidade Técnica de Maria Lúcia Machado Alves. O processo 

recebeu o número COREM 3R 004. Eleições 2016: devido ao baixo número de candidatos 

às vagas de Conselheiros do COREM, foi solicitado ao COFEM que prorrogasse o prazo 

para inscrição de candidaturas. Palestra sobre Certificação de Responsabilidade 

Técnica: devido à ocupação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS 

pelos estudantes, o evento foi transferido para o dia 16 de novembro de 2016, às 

18h30min, na Sala Oeste do Santander Cultural. Relato da 46ª Assembleia Geral 

Extraordinária do COFEM: a Presidente do COREM 3ª Região fez o relato da 

Assembleia da qual participou nos dias 21 e 22 de outubro de 2016. O pagamento da cota-

parte ao COFEM, a partir do próximo ano, será efetuado trimestralmente, com vencimento 

em 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro do ano corrente e no dia 31 de janeiro do ano 

subsequente. Quanto à reforma administrativa do sistema COFEM-COREMs, foi 

apresentada a proposta de união dos Conselhos Regionais da 3ª Região (Rio Grande do 

Sul) e da 5ª Região (Paraná e Santa Catarina), com a criação de Delegacias regionais nos 

Estados. A decisão final será tomada na reunião plenária que acontecerá em julho de 2017. 

A museóloga Cecília Ribeiro Volkmer foi escolhida para receber a Medalha do Mérito 

Museológico. A entrega será feita no Rio de Janeiro. O COREM 3ª Região não dispõe de 

verba para pagamento da passagem da museóloga. A alternativa será realizar uma 

cerimônia em Porto Alegre, caso a homenageada não possa arcar com as despesas da 

viagem à sede do COFEM, no Rio de Janeiro. Ainda na reunião, foi definido que os 

contatos com o Conselho Federal de Museologia devem ser feitos formalmente, por meio 

de ofícios. 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. 


