
ATA Nº 429, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 29 de abril de 2016. 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sala 101 

do Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, reuniu-se a Diretoria 

do COREM 3ª Região, na presença da Presidente Jeanice Dias Ramos, da Vice-presidente 

Aline Portella Fernandes, do Tesoureiro Elias Machado e da Secretária Luciana Oliveira de 

Brito. Solicitação de transferência: foi aprovado o pedido de transferência da museóloga 

Eunice Batista Laroque para o COREM 2ª Região. Registro: foram examinados os 

documentos e aprovado o registro de Daniela do Amaral da Silva, bacharel em Museologia 

pela Universidade Federal do RS, recebendo o número de registro 0203-I. Pedido de 

Informação ao Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo: a Diretora do referido 

Museu, Leticia Bauer, informou que o Plano foi elaborado pelo museólogo Elias Palminor 

Machado. O mesmo informou ao COREM 3ª Região que prestou assessoria ao Museu em 

2011, tendo realizado diagnóstico da instituição para posterior elaboração do Plano 

Museológico. Porém, o museólogo afirma que o diagnóstico realizado em 2011 não 

poderia ter servido de base para um Plano com vigência 2015-2020. Será enviado um 

ofício à Diretora, recomendando que o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo contrate 

um museólogo que realize um novo diagnóstico e seja responsável pela elaboração do 

Plano Museológico e que, além disso, reavalie a sua decisão de divulgar tal documento em 

sua página na Internet. Denúncia contra o Museu de Comunicação Social Hipólito José 

da Costa: será enviado ofício à denunciante informando que o COREM 3ª Região é um 

órgão que tem por finalidade o registro, a orientação, a disciplina e a fiscalização do 

exercício da profissão de Museólogo, não sendo de sua competência intervir na decisão da 

instituição em manter seu Setor de Imprensa fechado, assim como não lhe compete julgar a 

questão de conflito de interesses envolvendo o Diretor do MUSECOM, Sr. Yuri Victorino 

da Silva, já que o mesmo não e museólogo registrado nesse Conselho e a ele não 

poderíamos aplicar os princípios do Código de Ética Profissional. Dessa forma, sugerimos 

que a denúncia sobre a questão do conflito de interesses seja encaminhada ao IBRAM, que 

tem o papel de fiscalizar a Lei Nº 11.904 - Estatuto de Museus, que no seu Art.16 trata 

desse tema.  Denúncia contra o Museu do Sport Club Internacional Ruy Tedesco: em 

resposta à denúncia recebida, será enviado um Pedido de Informação ao Museu do Sport 

Club Internacional, a fim de esclarecer se o Museu efetivou a contratação de funcionário 

para o cargo de “Assistente de Museologia”, se o mesmo possui graduação em curso de 

Museologia e está devidamente registrado no COREM, conforme exigência da Lei nº 

7.287, de 18 de dezembro de 1984. Assuntos gerais: foi enviado ofício ao Procurador-

Geral de Justiça, Sr. Marcelo Lemos Dornelles, em resposta à solicitação do Ofício n.º 

0119/2016 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, informando que não 

ocorreram exclusões de profissionais registrados no Conselho Regional de Museologia da 

3ª Região, por decisão sancionatória desse órgão profissional, em decorrência de infração 

ético-profissional. Será redigido o Plano de Ação com detalhamento das medidas a serem 

tomadas para cumprir as exigências da Lei de Acesso à Informação, que deverá ser 

enviado até o dia 31 de maio de 2016 para o Conselho Federal de Museologia. Será 

realizado o levantamento dos registrados que não justificaram a ausência na votação para 

posterior cobrança de multa. Também será iniciada a cobrança das anuidades em atraso 

mediante envio de carta de cobrança aos inadimplentes. A Presidente do COREM 3ª 

Região relatou a sua participação na palestra "Os museólogos no mundo contemporâneo: 

conquistas e desafios", promovido pela VI Região Museológica do Rio Grande do Sul e 



pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade de Dom Pedrito e participação 

nas comemorações dos 48 anos do Museu Paulo Firpo, de Dom Pedrito. Na ocasião, a 

Presidente Jeanice Dias Ramos concedeu entrevista ao radialista Bermam, da Rádio Sulina, 

juntamente com Adilson Oliveira, diretor do Museu Paulo Firpo e responsável pela VI 

Região Museológica e participou do programa “Primeiro Jornal”, apresentado por João 

Roberto Vasconcelos e Renato Chiaradia, na Rádio Upacaraí. 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. 

 
[O original deste documento está devidamente assinado] 


