
 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº482, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 15 de Junho de 2020 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas, através de uma 

vídeo-chamada no aplicativo de mensagens WhatsApp, reuniram-se os membros da Diretoria 

do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, Presidente Marcelo Augusto Kich 

Scheffer, COREM3R 0233-I, Vice-presidente Hilda Alice de Oliveira Gastal, COREM3R 

0031-IV, Secretária Patricia Gabriela Machado Barbosa, COREM3R 0231-I e Tesoureira 

Lourdes Maria Agnes, COREM3R 0237-I. Foram discutidas as pautas: 1. Regimento 

interno: O Presidente Marcelo Scheffer providenciará seu cadastramento e da Tesoureira 

Lourdes Agnes, no site da Imprensa Nacional para publicação do Regimento Interno do 

Conselho no Diário Oficial da União. 2. Webinário TCU: No próximo dia 22 de junho na 

parte da tarde, o Presidente e a Tesoureira irão participar do Webinário do Tribunal de Contas 

da União – TCU, que apresentará as novas formas de prestação de contas para as Unidades 

Prestadoras de Contas – UPC. 3. Foram adquiridos quatro carimbos de uso permanente - com 

identificação apenas do cargo, sendo: dois para acompanhar as assinaturas, do Conselheiro 

Presidente e outro  do Conselheiro Tesoureiro, outro com a identificação institucional ( será 

utilizado para carimbar a Cédula Profissional) e ainda um de PAGO, que será utilizado pela 

Tesouraria, o valor desta compra foi de R$148,00. 4. Transferência de Região: Andrea Reis 

entrou em contato com Marcelo Scheffer, com dúvidas a respeito de sua transferência  para o 

COREM-5R , uma vez que desempenha a função de professora  em uma instituição de ensino 

EAD e vem prestando auxílio na estruturação de um curso de Museologia também nesta 

modalidade, assim como sua provável atuação em outra instituição no RS; o presidente deve  

verificar junto ao COFEM esta situação. 5. Cédula Profissional: O COFEM disponibilizou 

em seu site a Instrução Normativa nº 08/2020 que estabelece normas para entrega da cédula 

profissional. Sendo que a Secretária Patrícia Machado irá se reunir com o Presidente Marcelo 

Scheffer para a impressão e entrega das cédulas profissionais pendentes, os profissionais 

serão informados pelo e-mail cadastrado em nosso sistema, sobre a data, horário e local da 

retirada da cédula profissional. 6. Google Suite: com a finalidade de preservar a segurança 

dos dados e informações do Conselho, tais como e-mails e demais documentos eletrônicos e 

digitais, o Presidente fez uma pesquisa e encontrou o Google Suite (antigo Google Apps). 

Esta plataforma possibilita maior segurança, mais espaço na nuvem (30GB), um domínio 

próprio e assistência técnica se necessário. O valor do plano básico atualmente é de R$ 24,30 

mensais. A proposta será analisada pelas demais Conselheiras da Direção, e retomada na 

próxima reunião, em 20 de julho.  

 

Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 

reunião da qual eu, Patrícia Machado lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será 

assinada pelas conselheiras e conselheiro presentes. 

 

[o original deste documento encontra-se assinado na sede] 

 


