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CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº455, Reunião Ordinária de Diretoria, de 06 de setembro de 2018. 

 

 
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 19 horas, 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; Ida Luiza da Cunha Feijó Gomes 

COREM 3R 0189-I, RG 2002423354 e CPF 206.796.880-72; 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 realizar os pedidos de três orçamentos para arquivistas; enviar 

um e-mail ao COFEM pedindo novas cédulas de registro; organizar e publicar no site do Corem 3ª 

região as atas que estão faltando; e esclarecer que qualquer tipo de assunto relacionado ao Corem deve 

ser feito via e-mail. Foi discutido que os (as) museólogos (as) que possuem MEI ou que estão exercendo 

ilegalmente a profissão devem ser denunciados. Deverá ser encaminhado novamente um e-mail ao 

Cofem pedindo novas cédulas para o registro de profissionais. Jeanice Ramos deverá ser incluída nos 

membros da Comissão de Ética. Deise Formolo deverá fornecer um balanço financeiro trimestral de 

pagamentos para o Cofem. As atas 443 e 447 da gestão anterior não foram localizadas, devendo ser 

solicitadas para os integrantes da última gestão. Existe um livro de atas para os pedidos de CRT, mas 

este não está atualizado. Chegaram mais dois pedidos de CRT de Priscila Chagas e Júlia Jaeger, que 

foram deferidos e ficaram com Daniela Amaral para carimbar. A carteira profissional de Adriane 

Raimann foi entregue para Daniela Amaral, que entregou a documentação de Dóris Couto para a 

confecção da sua carteira profissional; essa mesma documentação foi aprovada e ficou na Fabico. Maria 

Lúcia Machado Alves pediu o cancelamento do seu registro, e será necessário ver como proceder com o 

valor de R$ 276,00 que ela já havia depositado. Deverá ser feito contato com a Fundação Zoobotânica, 

visto que duas funcionárias provisionadas se aposentaram recentemente, e houve um concurso para 

contratação de museólogo (a). Ficou definido que as empresas inadimplentes deverão ser retiradas da 

lista do site do Corem, precisando verificar com o Cofem se os profissionais inadimplentes também 

podem ter seus nomes retirados. Deverá ser feita uma Portaria para oficializar as Comissões que estarão 

em voga até dezembro de 2019. Uma reunião da Comissão de Ética e Fiscalização deverá ser marcada 

para analisar denúncias, como um anúncio de uma galeria na Cidade Baixa que estava contratando 

profissionais de diversas áreas com atribuições de Museologia. Ana Ramos e Sibelle Barbosa contaram 

sobre suas experiências em participar de programas de rádio e televisão (Programa Rio Grande 

Movimento; Diário Sports; e Elas por Elas), na qual falaram em nome do Corem sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos museus brasileiros, devido à tragédia do Museu Nacional; Deise Formolo também deu 

uma entrevista para a Rádio Guaíba. 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] 

 


