
Ata de reunião Museu de Ciências 07 de maio de 2015
1. 9 às 17h: aplicação de exercício de salvaguarda para a construção do Banco 
de Dados integrado do MC-‐UFG Local: Museu Antropológico Participantes: Divina Cardoso

Luciana Conrado Martins 
Maurício Candido da Silva

Camila Azevedo de Moraes Wichers (Museologia) 
Leonardo (Informática)

Equipe do Museu Antropológico: Dilamar Cândida Martins (diretora); Mônica de 
Lima  Carvalho  (restauradora);  Rosani  Moreira  Leitão  (Técnica  em  Assuntos 
Educacionais),  Gustavo  de  Oliveira  Araújo  (assistente  de  administração),  Ana 
Cristina de Menezes Santoro (restauradora); Leandro.

Ata: o Apresentação e discussão do Banco de Dados informatizado do MA.
o Apresentação e discussão do sistema de gestão documental do MA: histórico do 

sistema e problemas atuais.
o Apresentação e discussão do processo de revisão do inventário de peças 

etnográficas do MA.
- O inventário vai fornecer a informação de quantas peças tem no MA.
- São 18 armários na reserva. Já fizeram 6, em 1 mês de trabalho. Depois de 

terminada a reserva, vai ser feito o inventário da exposição.

2. Reunião GT Salvaguarda 
Local: Museu Antropológico 
Participantes: Divina Cardoso

Luciana Conrado Martins 
Maurício Candido da Silva

Camila Azevedo de Moraes Wichers (Museologia) 
Leonardo (Informática)

Ivanilda (Museologia)

o Finalização  da  análise  de  viabilidade  do BD:  será  realizado  um levantamento  dos 
principais sistemas de gestão documental informatizados que já estão em uso nos 
núcleos e espaços parceiros: Herbário, Cidarq.

 Responsáveis:  profa.  Divina,  prof.  Leonardo,  profa.  Ivanilda.  Prazo:  até  a 
próxima reunião do GT.

o Ficou definida a participação do curso de Museologia e no levantamento da gestão 
documental dos núcleos.

 Necessidade:  realização  de  uma  reunião  com  a  coordenação  do  curso  de 
Museologia (Prof. Pablo) e a direção da Faculdade de Ciências Sociais. ficou 
marcada para 3/06.

 Estágio obrigatório parece a melhor solução. O MC precisa existir oficialmente 
para isso.

 Pauta:  alinhar  a  participação  dos  alunos  do  curso  de  Museologia  nesse 
levantamento  documental.  Definir  formas  de  participação  (estágio 
obrigatório?  Estágio  remunerado?  Estágio  voluntário?).  Definir  agenda  de 
participação dos alunos.



                        Responsável: prof. Divina. Data: próxima vinda dos consultores (junho).
o Definir a participação dos alunos da informática para atuarem juntamente com os 

alunos da Museologia na análise de requisitos para a construção do BD.
 Responsável: prof. Leonardo. Data prevista para acontecer: segundo 

semestre de 2015.

o Trazer as empresas de Banco de Dados para apresentar propostas (Sofia e Sistemas 
do Futuro).

 Responsáveis: Consultores. Data: próxima reunião (junho).


