
 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

Nº481, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, 

de 18 de Maio de 2020 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, através de video-chamada 

pelo 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. Foi aprovado o Registro Profissional 

de Alice Bemvenuti, sob número COREM3R 0248-II. 2. O Regimento Interno do COREM 3R 

foi aprovado pela Resolução COFEM N° 035/2019 e está disponível no site do Conselho. O 

Presidente Marcelo Scheffer entrará em contato com o COFEM para instruções da publicação 

do regimento no Diário Oficial. 3. Os profissionais já desligados do Conselho, serão retirados 

do site na parte de Profissionais Registrados. Os seus dados serão realocados em uma tabela de 

Excel para controle do Conselho. 4. Carteira Profissional: Marcelo Scheffer recebeu da ex-

presidente do COREM Daniela Amaral, as carteiras profissionais já confeccionadas, além de 

orientações de como realizar a confecção das mesmas. Será divulga por meio de Portaria no 

site do Conselho, como será a entrega das carteiras profissionais dado ao cenário do COVID-

19. 5. Portarias: serão publicadas no Site do Conselho as Portarias de Comissões Permanentes 

(Comissão de Tomada de Contas - CTC, Comissão de Divulgação e Comunicação - CDC, 

Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional - COFEP e Comissão de Ética 

Profissional - CEP) e de Instruções do atendimento do Conselho em meio a pandemia do 

COVID-19. 6. Será criado uma conta na rede social Instagram, a fim de obter maior engajamento entre 

os profissionais e o conselho, além de utilizar como um canal de comunicação e divulgação das ações 

culturais. 7. As reuniões mensais do Conselho durante a pandemia serão feitas através de vídeo-

chamada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, toda a terceira segunda do mês, sendo a 

próxima no dia 15 de Junho de 2020. 

 

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] 


