
ATA Nº 418, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 24 de junho de 2015. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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, do 

Tesoureiro Elias Machado e da Secretária Luciana Oliveira de Brito. A Vice-presidente 

Aline Portella Fernandes justificou a sua ausência. Registro: foram examinados os 

documentos e aprovado o registro de Tania Regina Cappra, bacharel em Museologia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebendo o número de registro 0185-I. 

Também foi aprovado o registro de Denise Walter Xavier, pós-graduada (Mestrado) em 

Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, em Lisboa, 

Portugal, recebendo o número de registro 0186-II. Transferência: não foi aprovada a 

solicitação de transferência da museóloga Renata Cardozo Padilha, devido ao não 

pagamento da anuidade de 2015 do COREM 3ª Região. Museu da Cidade de Pelotas: foi 

encaminhada denúncia ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, referente ao contrato 

firmado com a empresa Texto e Imagem Ltda., em 29 de maio de 2015. A denúncia 

recebeu o número de protocolo RD.01520.00013/2015. No dia 02 de junho de 2015 a 

denúncia foi anexada ao processo IC.00824.00016/2015, que já tramitava no Ministério 

Público. O último andamento do processo ocorreu em 10 de junho de 2015, tendo a 

Promotora de Justiça Especializada da Comarca de Pelotas, Dra. Rosely de Azevedo Lopes 

determinado a notificação da empresa Texto e Imagem Ltda., dando o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a referida empresa se manifestasse. Propostas apresentadas pela Comissão 

de Informação e Comunicação (CIC): em reunião com a CIC, no dia 18 de junho de 

2015, foram discutidas as propostas de criação de página do COREM 3ª Região na rede 

social Facebook; atualização do site do COREM, com a criação da aba “Atividades e 

eventos” e publicação de fotos; de criação do e-mail da Comissão de Informação e 

Comunicação (comunicacaocorem3r@gmail.com); de criação de folder informativo do 

COREM 3ª Região, na versão impressa e eletrônica; contato com o “Caixola”, agência 

experimental dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da FABICO-UFRGS para 

criação do logotipo do COREM; de criação de um informativo do COREM 3ª Região com 

periodicidade semestral. Proposta apresentada pela Comissão de Ética e Fiscalização 

do Exercício Profissional (CEFEP): em reunião com a CEFEP, no dia 22 de junho de 

2015, foi apresentada a demanda da Comissão de enviar uma correspondência a todas as 

instituições museológicas do RS. O ofício, além de agradecer a participação das mesmas 

em pesquisa realizada no ano de 2013, pretende divulgar o resultado final, apresentando 

um panorama sobre as instituições de memória do Estado, principalmente no que diz 

respeito à atuação de museólogos nesses espaços. Assuntos diversos: o tesoureiro Elias 

Machado foi informado que o Ministério Público do Estado do RS tem firmado convênios 

com outros conselhos profissionais. Será feito o contato com o MP para verificar a 

possibilidade do COREM 3ª Região também se beneficiar dessa parceria a fim de facilitar 

o andamento das denúncias recebidas pelo Conselho. 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. 


