
Ata Reunião dia 05/05/2016

 A reunião  começou  às  14h00min  na  sala  13  do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  IV com os 
presentes Maurício Cândido, Luciana Martins e Andrea Dias (consultores), Divina Cardoso, Janice 
Lopes, Tatiana Beltrão, Ana Carolina, Gustavo Araújo, Leonardo Ribeiro, Ravana, Rebeca, Vera 
Wilhelm, Ana Cristina Rebelo, Ivanilda, Dilamar, Suely Lima, Lourenço, Márcia Santos e Leandro 
Guimarães. A Andrea Dias começou dizendo que a reunião seria com o pessoal do Tainacan, mas os 
representantes estavam no Rio de Janeiro em reunião com o Ministério da Cultura,  ela sugeriu 
discutir as dificuldades de preenchimento da ficha catalográfica, onde cada núcleo poderia falar 
sobre as dificuldades. Luciana Martins sugeriu que os representantes apontem as especificidades do 
acervo.  Tatiana  Beltrão  buscou  o  máximo de  informações  no  sítio,  mas  os  acervos  do  Museu 
Antropológico não têm tantas especificidades.  A Dilamar Martins disse que existe a necessidade de 
preencher  uma  descrição  contextual  do  acervo  no  Museu  Antropológico,  as  coordenadas  são 
fundamentais. A Andrea disse que para o museu de solos existe a necessidade de ter informações 
sigilosas. Na área da etnografia a Ana Carolina sentiu falta da origem étnica e o responsável pela 
aquisição, a análise partiu do princípio que todos os acervos ficariam sem referências. A estagiária 
Alliny  do  Museu  Morfológico  fez  uma  ficha  que  se  adaptou  a  realidade  do  museu,  tiveram 
dificuldade em achar a  procedência do acervo por meio de professores aposentados,  técnicos e 
outros. O Lourenço representante do Viver Engenharia precisa ainda de muita procura de peças, 
pois são peças antigas e didáticas, o peso seria um problema, pois têm peças muito pesadas, o peso 
então  pode  ter  uma  estimativa.  Para  Leonardo,  o  Instituto  de  Informática  teria  dificuldade  de 
descrever o item de cada inventário por completo ou por parte. A Andrea Dias disse que precisariam 
de toda a catalogação para fazer  uma filtragem. A Luciana Martins disse sobre a utilização do 
equipamento de segurança para todos os núcleos ao catalogar o acervo. A Andrea Dias pediu para os 
representantes dos núcleos enviarem a ficha catalográfica das peças no email do Museu de Ciências 
até o dia 10 de junho.


