
 
 

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº473, Reunião Ordinária de Diretoria, de 19 de dezembro de 2019 

   

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na 

Ramiro Barcelos, 2777 – Sala 107 - Santana, Porto Alegre – RS, reuniram-se as 

Conselheiras Efetivas do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, museólogas 

Daniela Amaral COREM 3R 0203-I, Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I, 

Priscila Chagas Oliveira COREM 3R 0198-I,  Ana Ramos COREM 3R 0206-I, e o 

museólogo integrante da COFEP: Marcelo Augusto Kich Scheffer COREM 3R 0233-

I. 1. Foi aprovada a CRT do museólogo Marcelo Augusto Kich Scheffer, COREM 3R 

0233-I, referente a consultoria realizada no acervo histórico do Centro Cultural CEEE 

Érico Veríssimo; 2. Foi aprovada a CRT da museóloga Priscila Chagas Oliveira, 

COREM3R 198-I referente a assessoria realizada no Museu de Ciências da Univates; 3. 

Aprovado pedido de Licença de Mirella Silveira Trapp, COREM3R 0234-I 4. 

Aprovação Termo de Parcelamento de Anuidade dos museólogos, Patrícia Gabriela 

Machado Barbosa, Sibelle Barbosa da Silva e Marcelo Augusto Kich Scheffer; 5. 

Aprovação registro Monise Cristina de Souza Kindermann Bez, que fica sob o registro 

COREM3R 0241-I; 6. Sibelle informa que se afastará da Diretoria do COREM3R em 

2020 e repassa a Daniela documentos diversos para arquivamento. 7. Daniela faz leitura 

de uma denúncia recebida por e-mail pessoal e foi indicado que a denúncia seja 

realizada por meio do site do conselho. A COFEP fica responsável de analisar a 

denúncia; 8. Sibelle informa a necessidade de revisar as anuidades pagas em 2018 e 

2019 para entregarmos a gestão de maneira adequada; 9. Marcelo informa solução para 

arquivo e atendimento para o COREM3R já que não há profissão MEI que se enquadre 

nas nossas necessidades. A solução seria um estagiário não obrigatório e o aluguel de 

uma sala para ser nossa sede. Essa questão já havia sido discutida em reuniões 

anteriores. Marcelo está organizando o “Termo de Convênio para Realização de Estágio 

Obrigatório e Não Obrigatório” da UFRGS. 10. Marcelo também já cotou o aluguel de 

salas comerciais, o valor está em torno de R$ 759 + luz; 10. Foi debatida a questão dos 

cursos de Museologia em EAD que deverá ser pauta para a próxima reunião. 11. Priscila 

fica responsável de ir encaminhando a documentação do COREM3R para novos 

conselheiros eleitos e agendar reunião de posse de nova diretoria, a ocorrer em janeiro. 

Estando todas de acordo, e nada mais havendo a tratar, eu Priscila Oliveira, 

conselheira-secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 

pelas conselheiras presentes. 

 

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

 
 


