MUSEU DA UFRGS: MEMÓRIA E EDUCAÇÃO 2018/2021

Coordenador: JOSE FRANCISCO FLORES
Objetivo Geral: Promover ações que contribuam para a formação
continuada de professores, de alunos e de profissionais da educação
divulgando o Museu como espaço educativo não formal e para o diálogo
intercultural envolvendo diferentes públicos. Objetivos Específicos:
Articular as diferentes áreas do saber tornando o Museu um espaço para
a expansão da atuação docente, proporcionando vivências discentes e o
intercâmbio entre as diversas unidades da UFRGS; Colaborar para a
formação continuada de Professores e profissionais da educação;
Promover cursos, oficinas e palestras que contribuam para a
democratização do conhecimentos nas áreas de museologia, patrimônio
cultural, memória, história da UFRGS; Elaborar e desenvolver materiais
educativos diversos para o público em geral; Desenvolver ações
educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à
Universidade quanto a importância da preservação, da conservação e da
manutenção de seu patrimônio histórico e cultural. Os museus são
instituições integrantes do patrimônio cultural engajados no processo de
valorização da memória social coletiva, vista como condição
indispensável para a construção da identidade nacional plural. O
conhecimento é um processo em constante construção e as
aprendizagens dos indivíduos não se reduzem às oferecidas na escola,
acontecendo em todos os momentos ao longo da vida. Parceria com
outros setores da UFRGS: Departamento de Educação e
Desenvolvimento Social; Planetário; Observatório Astronômico; ILEA;
DDC; REMAM; Secretaria de Ações Afirmativas; FORPROF - Centro de
Formação Continuada para Profissionais da Educação Básica; Faculdade
de Educação; ESEFID; FABICO; EDUFRGS entre outros; Parceria com o
SESC e universidades do interior do estado. Projetos com instituições
externas e Interações Acadêmicas diversas. Preparação através de curso
presencial dos mediadores (alunos da UFRGS) em relação aos
conteúdos abordados nas exposições e ao recebimento/acolhimento de
visitantes no Museu; Curso presencial para formação de professores nas
temáticas abordadas nas exposições com participação dos curadores e
equipe do Museu; Elaboração de material didático específico da
exposição mais longa; Continuidade do empréstimo gratuito das caixas
educativas Mbyá Guarani e Arqueologia para professores e escolas;
Elaboração e confecção de novas caixas educativas para empréstimo
gratuito; Itinerância da Exposição Os Guarani Mbyá com formação
continuada; Disponibilização de contação de histórias relativa ao tema
das exposições, patrimônio cultural, educação patrimonial, diversidade

cultural, valorização da memória; empréstimo de livros de literatura infantil
e juvenil para escolas; assessoria ao Clube de Cultura de Porto Alegre;
interação acadêmica com o Observatório da Discriminação Racial no
Futebol; Capacitação para servidores ingressantes na Universidade.

