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ATA Nº461, Reunião Ordinária de Diretoria, de 24 de janeiro de 2019 

   

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na 

Sala 103 do Anexo I, FABICO, à Rua Ramiro Barcelos, 2777, Campus da Saúde da 

UFRGS, Porto Alegre – RS reuniram-se as Conselheiras Efetivas do Conselho Regional 

de Museologia 3ª Região, museólogas Ana Ramos Rodrigues Castro COREM 3R 

0206-I, RG 2073436426 e CPF 988.990.230-34; Daniela do Amaral da Silva COREM 

3R 0203-I, RG 5053319173 e CPF 756.173.310-00; Deise Formolo COREM 3R 0208-

I, RG 7098577799 (por videoconferência) e CPF 838.531.540-34; Sibelle Barbosa da 

Silva COREM 3R 0182-I, RG: 1089531543 e CPF: 008.660.510.07, Priscila Chagas 

Oliveira COREM 3R 1981-I, RG: 1085816931 e CPF: 02108222014, Cecília Volkmer 

Ribeiro, COREM 3R 0015-IV, RG: 1004914832 CPF: 003.408.390-15 (suplente), a 

exceção de Marta Elena Fabian COREM 3R, 0108-IV, RG: 1004113732 CPF: 

095.245.760-15 (suplente), Inga Ludmila Veitenheimer Mendes, COREM 3R 

0017IV, RG: 1000872745 CPF: 108.872.745 (efetiva), também estiveram presentes o 

museólogo Elias Palminor Machado COREM 3R 0165-I, RG: 218494482, CPF: 

105.614.657-54 e a museóloga Karine Lima da Costa, COREM 3R 0172-I, RG: 

1082789155, CPF: 009.869.030-27. Foi colocado por Daniela o quanto é importante 

inserir no site do COREM 3R as datas das próximas reuniões da diretoria para 2019. 

Inga apresentou como funcionará a comissão de fiscalização, primeiramente, será 

encaminhado um ofício com um formulário de vistoria para todas as instituições 

museológicas para termos conhecimento quais as instituições possuem museólogos 

atuando, se estão registrados e se possuem CRT dos seus respectivos trabalhos. 

Conforme Inga, o COFEM está organizando um evento voltado para trabalhos sobre a 

profissão museólogo que será dividido em trabalhos em grupo e também para o 

conhecimento do perfil de cada curso de Museologia. A Gestão 2019 prevê urgência na 

convocação das comissões do COREM 3R, principalmente, a comissão de fiscalização. 

Priscila entrará em contato com as comissões da Gestão 2018 para confirmar interesse 

na continuidade dos respectivos nomes nas comissões, após isso será realizada uma 

nova convocação das comissões para a reunião de fevereiro e o lançamento das 

respectivas portarias nomeando cada participante das comissões. Nesta reunião foi 

aprovada a declaração de anuidade do museólogo Augusto Duarte Garcia (0128-I) 

para assumir a vaga de museólogo na cidade de Rio Grande e também foi aprovado o 

registro profissional de Mariana Boujadi Mariano da Silva (0230-I) que assumirá 

uma vaga de museóloga na cidade de Passo Fundo, sua documentação foi enviada pelo 

correio, mas seu registro profissional deverá ser assinado pessoalmente para a retirada 

de sua carteira profissional. Aprovada e elogiada a nota de esclarecimento sobre o 

Museu de Artesanato do Rio Grande do Sul Arthur Guarisse. Outro ponto colocado foi 

sobre o site do Corem 3R que deverá ser atualizado para estar de acordo com as normas 

do TCU e da estrutura do site do COFEM, Deise verificará a validade do contrato da 

profissional Tatiana Spalding Perez. Priscila entrará em contato com o COFEM para 

providenciar o contato do profissional que atualizou o site do COFEM. Foi colocada a 

necessidade de um programa digital para a confecção das carteiras profissionais do 

COREM3R. Foi acordado que para solicitações de CRT o museólogo deverá entregar as 

duas vias assinadas pessoalmente na sede provisória ou por e-mail, mas com assinatura 

eletrônica. Também existe a possibilidade de enviar por correio com firma reconhecida 

em cartório. Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, a Presidenta deu por 
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encerrada a reunião da qual eu, Ana Ramos Rodrigues Castro, conselheira efetiva, lavrei 

a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 

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

 


