
ATA Nº453, Reunião Ordinária de Diretoria, de 25 de junho de 2018. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 19horas, na Sala 103 do 

Anexo I, FABICO, à Rua Ramiro Barcelos, 2777, Campus da Saúde da UFRGS, Porto 

Alegre – RS reuniram-se os Conselheiros Efetivos do Conselho Regional de Museologia 

3ª Região, museólogas Ana Ramos Rodrigues 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 e CPF 

838.531.540-34; Karine Lima da Costa COREM 3R 0172-I, RG: 1082789155 e CPF: 

009.869.030-27;  Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I, RG: 1089531543 e CPF: 

008.660.510.07, e a suplente Priscila Chagas Oliveira COREM 3R 1981-I, RG: 

1085816931 e CPF: 02108222014 para aprovar novos pedidos de registro no COREM 3ª 

R (Adriane Raimann, Alahna Rosa e Júlia Jaeger); arquivar a CRT de Hilda Gastal; 

analisar o pedido de CRT da museóloga Márcia Bertotto pela participação na exposição 

“O museu desmiolado”, no qual foi DEFERIDO; e atualizar o registro de novos 

profissionais no site do COREM. Foi sugerido que um novo livro de atas fosse adquirido 

para organizar as CRT´s deferidas e indeferidas e novas caixas de polionda para o arquivo 

do COREM. Foram entregues à Tesoureira Deise Formolo os documentos 

comprobatórios para reembolsar Daniela da Silva e Karine Costa pelos gastos com notas 

relativas ao COREM. Daniela da Silva e Sibelle da Silva relataram a sua reunião com a 

assessoria jurídica do COREM realizada no dia vinte e dois de junho. Foram discutidos 

os próximos passos a tomar em relação aos concursos públicos para o cargo de museólogo 

realizados pela prefeitura de Caçapava, Esteio e Porto Alegre e também pedidos de 

informações via e-mail para instituições privadas, como a PUCRS. Foram sugeridos 

alguns nomes para a composição das comissões do COREM (Comissão de Ética e 

Fiscalização do Exercício Profissional; Comissão de Tomada de Contas; Comissão de 

Informação e Comunicação), no qual Priscila de Oliveira ficou de fazer uma chamada no 

Facebook do COREM 3ª região para convidar as pessoas interessadas a participarem da 

composição das respectivas comissões, bem como envio por e-mail. Ficou combinado 

que as empresas e os profissionais que estão inadimplentes receberão, via e-mail, um 

comunicado. O Conselho dará uma resposta ao professor Diego Ribeiro sobre o 

ressarcimento de sua última vinda a Porto Alegre para uma reunião do COREM. A carta 

entregue aos recém-formados no curso de Museologia deverá ser atualizada e corrigida. 

Os gastos do COREM deverão ser publicados no site. Karine Costa atualizará as atas e as 

enviará para Priscila de Oliveira atualizar o site. Karine Costa cedeu uma estante para 

Daniela da Silva armazenar o arquivo do COREM, que ficará por algum tempo em sua 

residência. Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, a Presidenta deu por 

encerrada a reunião da qual eu, Karine Lima da Costa, lavrei a presente Ata que, após lida 

e aprovada, será assinada pela Presidenta e pela Secretária do Conselho Regional de 

Museologia 3ª Região. 
 

[O original desse documento se encontra devidamente assinado] 


