
 

 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº487, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, 9 de novembro de 2020 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, através de uma 

vídeo-chamada na plataforma Google Meet, 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 

Patrícia Gabriela Machado Barbosa, COREM3R 0231-I e Tesoureira Lourdes Maria 

Agnes, COREM3R 0237-I. Foram discutidas as pautas: 1. Arrolamento do Patrimônio do 

COREM 3R: Assim que reunidos os equipamento na Sede do Conselho será efetuado o 

arrolamento patrimonial dos equipamentos que o Conselho possui e sua afixada sua 

identificação numérica . 2. Sede: Esta já foi locada e tão logo esteja estruturada será feita uma 

nota de divulgação indicando endereço e horário de atendimento. 3. Regimento Interno: Foi 

encaminhado para publicação no Diário Oficial da União, quando de sua publicação oficial, 

será publicada uma nota no site do COREM 3R. 4. Desconto de anuidade: Foi aprovado a 

solicitação de desconto de cinquenta por cento (50%) na  anuidade, por tempo de Registro, de 

acordo com a Resolução COFEM n° 07/2014, Art 2º, para Tania Maria Aimi Oliveira COREM 

3R 0038-IV. 5. Desligamento: Foi aprovado a solicitação de desligamento por não mais 

exercer a profissão, para Vera Lúcia Maróstica Callegaro COREM 3R 0035-IV. 6. Código de 

Ética: Foi enviado pelo COFEM a minuta de atualização do Código de Ética do Museólogo, 

para Comissão de Ética Profissional do COREM 3R, para revisão e sugestões. 7. Trabalho 

Voluntário: Levantou-se a hipótese da realização de trabalho voluntário no Conselho, para sua 

efetivação aguarda-se o retorno da consulta encaminhada para o COFEM  8. Contato Regiões 

Museológicas: A vice-presidente, Hilda Gastal, irá solicitar ao Colegiado Setorial de Museus, 

o contato dos coordenadores das sete regiões museológicas do Rio Grande do Sul. 9. Relação 

de egressos: A Comissão de Graduação do Curso de Bacharelado em Museologia da UFPEL, 

a partir de um ofício enviado pelo Presidente Marcelo Scheffer, já encaminhou a relação de 

egressos do seu Curso. 

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] 

 


