
 
 
 

ATA DA PLENÁRIA FINAL DO VI FÓRUM PERMANENTE DE MUSEUS 1 

UNIVERSITÁRIOS 2 

 3 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, teve 4 

início pela plataforma Zoom a plenária final do VI Fórum Permanente de Museus 5 

Universitários. Participaram da reunião 63 participantes, a coordenação dos trabalhos da 6 

plenária ficou a cargo de Ana Luisa de Mello Nascimento, presidente do VI Fórum, e Maria 7 

Josiane Vieira, vice-presidente do VI Fórum. A presidente iniciou a plenária agradecendo a 8 

participação de todos durante a semana do evento, a seguir foram apresentados dados 9 

dos perfis de inscritos e relatório financeiro. Maurício Cândido da Silva, coordenador da 10 

Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários e integrante da comissão 11 

organizadora do VI Fórum, ressaltou a importância do trabalho em rede e a diversidade de 12 

participação nas atividades do evento. Maria Josiane realizou  a leitura de todos os pontos 13 

propostos, por ordem de envio do formulário, no entanto, alguns proponentes não 14 

compareceram, sendo excluída a proposta, conforme aprovado por maioria.  Outros 15 

proponentes retiraram suas propostas ao serem contempladas por propostas de outros 16 

colegas. A exposição dos pontos de pautas foi iniciada por Simone Flores Monteiro ao 17 

apresentar o seguinte ponto de pauta: 1) Criação de um GT de Sustentabilidade, dentro 18 

da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, para buscar diálogo com 19 

diferentes instituições. A proposta foi aprovada. Maria Josiane chamou então Maria 20 

Cristina Bruno que colocou como ponto de discussão o 2) documento elaborado na 21 

Reunião Temática “Acervos de museus universitários e a Arqueologia, lido por Diego 22 

Ribeiro, também coordenador da reunião.  O texto foi aprovado. A seguir Gabriela Freire 23 

e Bruna Portela, coordenadoras da Reunião Temática sobre a atuação dos técnicos nos 24 

museus universitários, fizeram a proposta de 3) criação de um GT sobre a atuação dos 25 

técnicos de museus universitários dentro da Rede Brasileira de Coleções e Museus 26 

Universitários, que foi aprovada. Gabriela propôs também 4) a elaboração de uma carta 27 

direcionada às universidades evidenciando as características e especificidades do 28 

trabalho dos técnicos nos museus. Sobre essa proposta, Aline Castro ponderou ser 29 

importante que a carta seja enviada de forma coletiva, em nome da Rede, para não 30 

constranger nenhum servidor. A proposta foi colocada em votação e aprovada pela 31 

maioria. A próxima proposta apresentada foi a de Eliane Muratore sobre a 5) criação de 32 

um evento e de um GT das redes e sistemas de museus universitários que foi aprovada. 33 

O próximo ponto proposto foi de Elias Machado, coordenador da reunião temática 34 

Acervos digitais em rede: o Tainacan e os museus universitários, mas foi apresentada por 35 

Celina Rosa Santana, que expôs os principais debates trazidos pela reunião: 6) retomada 36 

da Política Nacional de Acervos Digitais e a inserção do tema dos acervos digitais para 37 

coleções e museus universitários. Celina falou ainda sobre a importância desses temas, 38 

tendo em vista que poucos museus universitários brasileiros têm seus acervos digitais. 39 

Pedro Estrela, coordenador da reunião temática Museus de História Natural do Nordeste: 40 

da criação ao funcionamento, passou então a expor sua proposta de 7) elaboração de uma 41 

carta do Fórum Permanente de Museus Universitários em apoio aos museus de História 42 



 
 
 

Natural do Nordeste destacando sua importância estratégica global na pesquisa, gestão 43 

do território, bioeconomia, ensino abrangente e inclusivo, divulgação e letramento 44 

científico. Aline Castro questionou quem faria a redação da carta e Ana Luisa Nascimento 45 

sugeriu que seja a própria coordenação da reunião temática, que depois de redigida, envia 46 

à organização do VI Fórum. Em seguida Eliane Muratore passou a apresentar as 47 

candidaturas para a comissão organizadora do VII Fórum Permanente de Museus 48 

Universitários, destacando que houve candidatos de todas as regiões do Brasil e também 49 

uma candidatura internacional, de Manuela García Lirio, da Universidade de Granada, 50 

Espanha. Eliane apresentou então as duas candidatas à presidência do próximo Fórum: 51 

Aline Castro e Andrea Costa. Aline destacou que o que estão propondo é uma parceria 52 

entre UNIRIO e UFRJ e que o Rio de Janeiro seria então a sede do próximo evento. A 53 

proposta das candidaturas à presidência e sede do Fórum foi colocada em votação e 54 

aprovada pela maioria. Eliane passou então a relatar todas as candidaturas: Rodrigo Luiz 55 

dos Santos, da PUC Campinas, representante região Sudeste; Graciele Karine Siqueira, 56 

UFC, representante região Nordeste; Vanessa Spinoza, UFRN, representante região 57 

Nordeste; Tamara Evangelista, UFPR, representante região Sul; Joana Lizot, UFPel, 58 

representante região Sul; Lucimery Ribeiro de Souza, UFPA, representante região Norte; 59 

Paola Maués, UFPA, representante região Norte; Regina Maria Freire Oliveira, Museu 60 

Municipal Helena Meirelles – MS, representante região Centro-Oeste; Luciana Menezes 61 

de Carvalho, UNIRIO, representante região Sudeste. As candidaturas foram colocadas em 62 

votação e aprovadas. Ana Luisa agradece a formação da próxima comissão e se coloca à 63 

disposição para fazer a transição. Aline Castro coloca em pauta o pedido para que a 64 

quantia que sobrar da arrecadação do VI FPMU seja repassada para a próxima comissão. 65 

A proposta foi colocada em votação e aprovada. A presidente do VI Fórum então passou a 66 

fazer sua fala final de agradecimento, ressaltando a equipe organizadora e todos os 67 

participantes. Bruna Portela fez uma fala em nome do pró-reitor de Extensão e Cultura da 68 

UFPR que não pôde estar presente no encerramento, agradecendo a participação de 69 

todos, reconhecendo o trabalho de Ana Luisa, servidora da UFPR, à frente da organização 70 

do evento e parabenizando a próxima comissão. Ana Luisa então encerrou a plenária do 71 

VI Fórum Permanente de Museus Universitários. Sem nada mais para tratar, a reunião foi 72 

encerrada às 18 horas e 45 minutos, e a ata foi lavrada e assinada por mim, Bruna Marina 73 

Portela.  74 


