
ATA Nº 423, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, de 

25 de novembro de 2015. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, 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. Registro: 

foram examinados os documentos e aprovados os registros dos museólogos Luiz Mariano Figueira da 

Silva, recebendo o número de registro 0192-I; Danielle Chrystine Fontes dos Santos, recebendo o 

número de registro 0193-I; e Roberta Fraga Machado Gomes, recebendo o número de registro 0194-I. 

Transferência: foi aprovada a solicitação de transferência do museólogo Diego Lemos Ribeiro do 

COREM 2ª Região, recebendo o número de registro 0191-I. Eleições COFEM-COREMs: a votação 

via e-mail acontecerá no período das 0h do dia 25 de novembro de 2015 às 23h59min do dia 29 de 

novembro de 2015. As cédulas preenchidas deverão ser enviadas como anexo para o e-mail 

eleicaocorem3r@gmail.com. No corpo do e-mail devem constar o nome e o número de registro do 

museólogo. A votação presencial acontecerá no dia 27 de novembro de 2015, das 13 às 19 horas, na 

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação – FABICO-UFRGS, na Rua Ramiro Barcelos, 2707 - 

Campus Saúde - Porto Alegre (RS), na sala 101 do Anexo I da Saúde (Prédio 22202). A apuração dos 

votos será realizada no dia 30 de novembro de 2015 pela Comissão de Ética e Fiscalização do 

Exercício Profissional. Será enviado ofício aos museólogos registrados no COREM 3ª Região, 

informando que, conforme a Resolução COFEM 01/2002, para exercerem seu voto nas eleições, os 

museólogos devem estar quites com as suas obrigações junto a esse Conselho. Também será 

salientado que os profissionais que não participarem do processo eleitoral devem apresentar 

justificativa até dois meses após a data das eleições. Após o fim do prazo previsto, será cobrada multa 

no valor de 30% (trinta por cento) da anuidade vigente. Anuidades de 2016: foram definidos os dias e 

locais para entrega dos cheques para pagamento das anuidades de 2016. Nos dias seis e oito de janeiro 

de 2016, poderão ser entregues à Presidente do COREM 3R, Jeanice Dias Ramos, no Sindicato dos 

Jornalistas do RS, na Rua dos Andradas, 1270 sala 133, Porto alegre (RS); no período de 11 a 31 de 

janeiro de 2016, os cheques poderão ser entregues ao Tesoureiro Elias Machado, no Laboratório de 

Pesquisa e Extensão Museológica da FABICO/UFRGS, Rua Ramiro Barcelos, 2705, sala 101 do 

Anexo I da Saúde, Porto Alegre (RS). Será expedido Ofício Circular comunicando aos registrados o 

valor de anuidades, taxas e emolumentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas com vigência em 2016, 

bem como os prazos para pagamento com ou sem desconto. Seminário “A Museologia e a 

Legislação Brasileira”: foram informados pelo Tesoureiro Elias Machado os custos com a promoção 

do Seminário: passagens aéreas da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras pagas para o palestrante 

José Nascimento Júnior, no valor de R$ R$ 1.188,74 (hum mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos); impressão de folders do COREM 3ª Região pela ANS Impressões Gráficas Ltda., no 

valor de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais); 01 (uma) diária paga ao palestrante Diego 

Lemos Ribeiro, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 02 (duas) diárias pagas ao 

palestrante José Nascimento Júnior, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); contratação de serviço 

de coffee break da empresa Cris Espaço Café, no valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco 

reais). A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) apoiará o evento, doando 02 (duas) 

caixas de copos de água para distribuição aos participantes. O Santander Cultural, além da cedência do 

espaço para realização do evento, disponibilizará pastas e folhas para anotação para os participantes. 

Assuntos diversos: o evento que seria promovido pela IV Região Museológica do RS, do qual a 

Presidente do COREM 3ª Região fora convidada a participar, foi cancelado pelos organizadores. 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. 


