
 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº479, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 17 de Fevereiro de 2020 

   

Aos dezessete do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezoito horas, na Rua Sinimbú, 129 

- Petrópolis, Porto Alegre – RS reuniram-se os membros da Diretoria do Conselho Regional de 

Museologia 3ª Região, Presidente Marcelo Augusto Kich Scheffer, COREM3R 0233-I, Vice-

presidente Hilda Alice de Oliveira Gastal, COREM3R 0031-IV, Secretária Patricia Gabriela 

Machado Barbosa, COREM3R 0231-I e Tesoureira Lourdes Maria Agnes, COREM3R 

0237-I e Conselheiras convidadas, Cecília Volkmer Ribeiro, COREM3R 0015-IV e 

Conselheiras representantes no COFEM Inga Ludmila Veitenheimer Mendes, COREM 3R 

0017-IV, Maria Cristina Pons da Silva, COREM3R 0079-IV. Foram discutidas as pautas: 1. 

Primeira reunião da nova Diretoria eleita. 2. Nathalia Reichert Greff solicitou licença do 

registro, de acordo com a Resolução COFEM nº 11/2017, pois no momento está fora do País. 

3. Hilda entrou em contato com a Museóloga Márcia Neves referente a um valor em aberto. 

Lourdes entrará em contato com Contador Scotti sobre este valor. 4. Sobre as comissões 

permanentes: Marcelo entrou em contato com as Museológas Priscila Oliveira e Alahna Rosa 

para permanecerem na Comissão de Divulgação e Comunicação sendo o convite aceito. Para 

Comissão de Tomada de Contas integrará como coordenadora a Conselheira Cecília Volkmer 

e demais membros serão convidados. Sugeriu-se convidar o professor do curso de Museologia 

da UFPEL, Diego Ribeiro para compor a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento 

Profissional (CFAP). Paras as demais Comissões previstas pelo COFEM, Marcelo fará convite 

para outros Museólogos integrarem estas Comissões, sendo que todas as Comissões necessitam 

da emissão de Portaria de nomeação. 5. Enviar ao COFEM a ata de posse dos novos 

Conselheiros, ata da nova Diretoria e a Ata de aprovação pelo Plenário da Prestação de Contas. 

6. Marcelo criou uma planilha no drive relativa a pequenos gastos realizados pelo COREM. 

Lourdes entrará em contato com a tesoureira do COFEM, a museóloga Márcia Bibiani. 7. 

Marcelo entrou em contato com o presidente da Associação de Amigos do Museu Hipólito 

referente a possibilidade de locação de uma sala dentro do Museu com o valor médio de R$ 

400,00 entre R$ 500,00. Sendo necessário aguardar retorno da reunião da Associação de 

Amigos. 8. Em dezembro Marcelo solicitou a COMGRAD do Curso de Museologia da UFRGS 

para ter convênio de estágio. Em janeiro foi aprovado e para divulgação da vaga, o Conselho 

precisa já ter a sede. Após ter a sede, será feita uma reunião para decidir os valores e as funções 

do estagiário. 9. As reuniões mensais ordinárias da diretoria serão nas segundas quartas-feiras 

de cada mês, sendo a próxima dia 11 de Março, estas datas disponibilizadas no site do COREM 

3R. 

Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião 

da qual eu, Patrícia Machado lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelas 

conselheiras e conselheiro presentes. 

 


