
ATA Nº 414, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 18 de fevereiro de 2015. 

 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezesseis horas e trinta 

minutos, 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, da Vice-presidente Aline Portella Fernandes, do Tesoureiro Elias 

Machado e da Secretária Luciana Oliveira de Brito. Encerramento da gestão anterior: a 

Presidente e o Tesoureiro relataram aos demais a reunião de passagem de valores e 

patrimônio realizada em 13 de fevereiro de 2015. Alteração de senha: foi escolhida a 

nova senha de acesso do e-mail do COREM 3ª Região. Definição de atribuições: ficará 

sob a responsabilidade da Secretária o acesso diário ao e-mail do COREM e o 

encaminhamento de mensagens aos respectivos destinatários.  Endereço provisório: 

enquanto não for definido o endereço provisório do COREM, documentos serão entregues 

pessoalmente ao Conselheiro Elias Machado, na Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação da UFRGS. Foi sugerida a locação de uma caixa postal para recebimento de 

correspondência via Correios ou a solicitação de empréstimo ou locação de sala em uma 

instituição. Concessão de desconto na anuidade: foi recebida documentação do 

museólogo Adilson Nunes de Oliveira referente solicitação de descontos de 50% na 

anuidade para maiores de 65 anos. Registro: foram examinados os documentos e aprovado 

o registro de Luan da Rosa Pacheco, bacharel em Museologia pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), recebendo o número de registro 0181-I. Criação do 

Museu da Cidade de Pelotas: foi discutido o caso do contrato firmado entre a Prefeitura 

de Pelotas e a empresa Texto e Imagem Ltda. para elaboração de projeto técnico executivo 

museográfico de implantação do Museu da Cidade de Pelotas. Foi decidido que o COREM 

enviará à Prefeitura um Pedido de Informação sobre o referido contrato a fim de esclarecer 

quais as atividades que serão desenvolvidas pela referida empresa e se as mesmas se 

constituem em atribuições inerentes à profissão de museólogo, conforme a Lei 7.287/1984; 

se possui em seu quadro de profissionais um museólogo responsável pelo projeto; e se a 

empresa possui registro no COREM de sua região. Reuniões ordinárias: foi confirmada a 

realização de Reunião Ordinária mensal, cujas datas serão definidas de acordo com a 

disponibilidade dos Conselheiros. Comissões do COREM: foram sugeridos os seguintes 

nomes para comporem as Comissões: David Minuzzo, César Papini e Luciana Brito para a 

Comissão de Tomada de Contas; Maria Cristina Pons, Ana Celina da Silva, Lucas Antonio 

Morates e Elisa Dias (será convidada) para a Comissão de Ética e Fiscalização do 

Exercício Profissional; Eráclito Pereira, Márcia Bertotto e Carine Duarte (será convidada) 

para a Comissão de Informação e Comunicação. 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. 

  

 

 


