
  CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO  

  

 ATA Nº458, Reunião Ordinária de Diretoria, de 19 de dezembro de 2018.  

   

Aos 19 dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 19horas, na Sala 101 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; Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I, RG: 

1089531543 e CPF: 008.660.510.07, e os suplentes Priscila Chagas Oliveira COREM 

3R 1981-I, RG: 1085816931 e CPF: 02108222014 e Elias Palminor Machado COREM 

3R 0165-I, RG: 218494482, CPF: 105.614.657-54.  Foi colocado por Daniela o quanto a 

secretaria faz falta e quanto é importante inserir no site do COREM 3R as datas das 

reuniões da diretoria para 2019, fazer um cronograma com as atividades e divisão de 

tarefas. Deise informou que 2019 será o ano da fiscalização e apresentou o Plano 

Estratégico e de Ação do Sistema COFEM/COREMs-2018/2020 o qual será 

encaminhado ao COFEM até o dia 31/12/2018 e expôs cada um dos cinco pontos do 

documento tratados em reunião Assembleia pelo COFEM: 1.Administração: 

uniformizar Gestão Operacional do sistema COFEM-COREMs; 2.Fiscalização 

profissional: fomentar sua implantação; 3.Governança: gerenciar ações institucionais e 

profissionais; 4.Políticas de aproximação interna e externa e 5.Transparência: manter 

atualizadas todas as informações. Foi aprovada a transferência do registro profissional 

da museóloga Aline Tavares da Silva da 3ª Região para 5ªR, o cancelamento do registro 

profissional Angélica Soares Bosenbecker e também o cancelamento de Maria Lúcia 

Machado Alves. Será providenciada a segunda via da carteira profissional de Maria 

Stefani Dalcin. Realizar a chamada das comissões permanentes para 2019, incluir o 

nome de Jeanice Dias Ramos e Daniela Amaral na Comissão de Fiscalização que terá 

seu nome atualizado de Comissão de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional 

(CEF) para Comissão de Orientação à Fiscalização do Exercício Profissional (COFEP). 

Convocar uma reunião plenária entre 02 a 31/01/2019 para realizar a posse dos novos 

eleitos e validar a eleição dos novos conselheiros (produzir a ata de posse e a ata de 

eleição) e aprovação de mudanças no Regimento Interno da 3R: inserir no Regimento 

Interno a aprovação de reuniões via Skype. Daniela Amaral providenciará material para 

a arquivista organizar e acondicionar os documentos do Corem 3R. Providenciar o livro 

ata das CRTs. Atualizar o site do Corem 3R com a profissional Patrícia e verificar a 

validade do seu contrato para providenciar o serviço de outro profissional com nota 

fiscal para realizar o trabalho de alimentação e atualização do site da 3R. Estando todos 

de acordo e nada mais havendo a tratar, a Presidenta deu por encerrada a reunião da 

qual eu, Ana Ramos Rodrigues, conselheira efetiva, lavrei a presente Ata que, após lida 

e aprovada, será assinada pela Presidenta e pela conselheira efetiva que substituiu a 

Secretária do Conselho Regional de Museologia 3ª Região.  

 

[o original desse documento encontra-se assinado na sede] 

  

 


