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Relatório de Gestão do exercício de 2018

apresentado aos órgãos de controle interno

e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade
Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº
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orientações do sistema de prestação de contas (e-Contas) e das orientações da Portaria
COFEM nº 07/2018.
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1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

É com satisfação que, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, apresento
aos órgãos de controle interno e ao cidadão brasileiro o Relatório Anual de Atividades
do Conselho Regional de Museologia – 2ª Região (ES, RJ, MG), referente à gestão de
2018, o qual registra os principais resultados decorrentes da atuação do COREM 2R no
período, tanto na fiscalização, ética e técnica, do exercício profissional, quanto no
âmbito administrativo.
Nos últimos anos o COREM 2R concentrou sua estratégia de atuação em três
principais linhas de ação: 1. Organização Administrativa e Operacional, com base na
avaliação da eficiência, da qualidade e da transparência dos serviços prestados; 2.
Fiscalização profissional e governança; e 3. Política de aproximação interna e externa
com o seu público. Esses desafios, que nortearam as diretrizes estabelecidas para a
gestão, estão refletidos nas ações empreendidas e nos resultados alcançados no período
de curto prazo, e nas atividades ainda em desenvolvimento pelo COREM 2R para os
resultados de médio e longo prazo. Tais diretrizes também conversam diretamente com
o Plano Estratégico do Sistema COFEM/ COREM’s 2018/2020, elaborado em conjunto.
Ações das mais diversas estão sendo feitas pelos atuais Conselheiros, contudo são
necessários também recursos humanos e financeiros para ampliação de tais ações. No
biênio 2017-2018, o COREM 2R estabeleceu parcerias com outros órgãos e entidades
do setor museológico, universidades, poder público e sociedade civil, de modo a
fortalecer a participação social, as quais possibilitaram o intercâmbio de conhecimentos,
mapeamentos, informações, diálogo e a realização de trabalhos conjuntos. Essas ações
em conjunto buscam fortalecer, cada vez mais, a imagem institucional do COREM 2R e
o seu papel social como Conselho profissional na defesa da relevância da profissão de
museólogo; na defesa de mecanismos de controle social e na democratização das
políticas públicas culturais.
Também no biênio 2017-2018, o COREM 2R, com escopo na busca pela
eficiência, eficácia, economicidade e transparência na Administração Pública, e também
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diante de um cenário nacional de crise e recessão econômica, focou em especial, na
revisão, cortes e reavaliação dos seus gastos fixos e correntes, além de buscar
alternativas para o incremento na arrecadação de receitas. De modo a manter o amplo
diálogo com seus registrados e juntamente com o Sistema COFEM/COREM’s, planejou
ações de recuperação de crédito aos inadimplentes, a partir do Programa de
Recuperação de Crédito (PRC) para Pessoa Física e Jurídica, instituído pela Resolução
COFEM Nº 10/2017 e prorrogado prazo de adesão pela Resolução COFEM Nº 23/2018,
além da promoção de negociações e parcelamentos de dívidas.

Outros fatores

relevantes foram: cortes e revisão de gastos; organização de cursos; incentivo a
parcerias e programa de voluntariado; organização, catalogação, higienização e
acondicionamento do Arquivo Administrativo (Permanente) para maior controle e
recuperação da informação, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da
eficiência e da qualidade dos serviços públicos prestados, além de auxiliar na pesquisa e
na preservação da memória institucional. Além do mais, o COREM 2R participou
ativamente na revisão do Manual de Gestão Operacional junto ao COFEM, de modo a
criar cartilha de boas práticas e normatização administrativa ao SISTEMA
COFEM/COREM’S. Por fim, encontra-se em elaboração a revisão e reestruturação do
Regimento Interno do COREM 2R, aprovado em 1997, o qual requer uma atualização
mediante as demandas da atualidade e em cumprimento à Resolução COFEM Nº
20/2018, que aprovou novo RI do COFEM.
Cabe um destaque ao avanço nas estratégias e metodologias quanto à
fiscalização sobre o exercício ilegal da profissão, com implementação de formulário
para denúncias e providências do Conselho quanto às denúncias referentes aos editais e
instituições culturais que infringem a lei; o mais emblemático neste ano, foi a atuação
do Sistema COFEM/COREM’s no Concurso do IPHAN. Parte das fiscalizações, ética e
técnica,

realizadas

no

período,

incentivaram

o

levantamento,

inspeção

e

acompanhamento rotineiro em prol do bom exercício profissional, de modo atender as
orientações deste Conselho de Fiscalização sobre as Atividades do Profissional
Museólogo, e se está sendo aplicado em todas as instituições museológicas localizadas
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na região de abrangência do Conselho Regional de Museologia - 2ª Região, além de
representar, acima de tudo, a proteção da sociedade dos maus profissionais, de pessoas
sem formação exercendo a profissão, dos riscos e de tantos outros fatores que
comprometem a qualidade, a credibilidade e a confiança dos serviços prestados. Importa
ressaltar que o atual procedimento visa monitorar e fazer cumprir o papel social do
Conselho e as funções que estão sob sua responsabilidade, tais como: a fiscalização,
orientação e disciplinamento legal, técnico e ético do exercício profissional; a defesa da
sociedade; e a habilitação para o desempenho profissional. Nossas autuações, até o
exato momento, seguem orientações do Código de Ética Profissional, o marco
regulatório para o setor museológico – Estatuto de Museus (Lei nº 11.904/2009) e as
Resoluções COFEM, em especial a Nº 19/2018, a qual estabelece procedimentos de
fiscalização ao Sistema COFEM/ COREM’s. É grande a diversidade e a abrangência de
atuação do COREM 2R (Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo)
frente a um território expressivo e com grande destaque no panorama museológico do
país (tamanho territorial e relevância histórico cultural), e, para isso, em 2018, este
Conselho buscou, cada vez mais, o apoio do Sistema Estadual de Museus do Rio de
Janeiro e do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, além da criação de
Delegacias Regionais. No âmbito da Fiscalização 2018, foram realizadas: 43 ações
fiscalizações, que corresponderam a 05 ações de orientação como palestras e reuniões
preventivas; 06 denúncias; 10 ofícios via correspondência; 10 notificações via e-mail;
10 contatos telefônicos; 01 Nota Pública de apoio ao Museu Nacional; 01 Nota Pública
de Repúdio a MP 850/851/2018; ações de monitoramento e mapeamento em conjunto
com o Cadastro Nacional de Museus e Cadastro Fluminense de Museus (total de 317
instituições museológicas no RJ, 415 em MG e 73 no ES mapeadas até então) e
nenhuma ação presencial. Nesse aspecto, destaco, ainda, como benefício advindo da
própria fiscalização preventiva e orientativa, a qual informa e auxilia numa maior
aproximação dos gestores em busca de esclarecimentos e orientações junto ao Conselho.
Esses são apenas parte dos resultados decorrentes das ações de fiscalização, mas
reafirmam o compromisso e o empenho da Instituição e dos Conselheiros, que se
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dedicam voluntariamente, no exercício da sua missão institucional. Por fim, esclareço
que a atividade de fiscalização é constante, e mesmo em período de recessão
econômica, impossibilitando a fiscalização In Loco, o COREM 2R busca alternativas,
como fiscalizações indiretas por meio de informes, ofícios, notificações, intimações e
autos de infração, via correspondência, e-mail e ainda contato telefônico. Outra
atividade de Governança para o Conselho é o incentivo à Qualificação Profissional dos
seus registrados, seja na promoção direta de oficinas e cursos, ou na busca de parcerias
com universidades e outras instituições para realização de palestras e orientações, além
do uso da internet para divulgação de atividades educativas e culturais das mais
diversas, relacionadas à área.
No entanto, paralelamente ao papel ou atividade-fim atribuída ao COREM 2R,
estamos buscando também, de forma gradativa e constante, outros projetos voltados
para a categoria, tanto de aproximação dos profissionais como de divulgação, seja na
participação de eventos, debates, congressos, promoção de cursos, palestras, abertura de
outros de canais de comunicação como sites, whatsapp e redes sociais, com destaque ao
lançamento do novo site durante a 16ª Semana Nacional de Museus. O grande
diferencial do novo site é a preocupação com a transparência, em conformidade com a
Lei de Acesso à informação, e o atendimento, de modo a oferecer uma experiência mais
moderna, qualificada e esteticamente mais atraente, além de que todos os usuários
encontrem informações claras e precisas sobre o que somos, as nossas atividades e
serviços. É preciso que os profissionais tomem consciência da importância dos
conselhos para a sociedade atual, porque, contando com a participação de todos os seus
registrados, o controle desses órgãos será feito de forma ainda mais democrática e ativa.
Quem sai ganhando não são somente os profissionais, mas toda a sociedade brasileira
com a qualidade e credibilidade dos serviços prestados.

VIVIAN FAVA PATERNOT
Conselheira-Presidente do COREM 2R no exercício de 2018
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2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
2.1. Identificação da Unidade
Denominação completa

Conselho Regional de Museologia – 2ª Região

Denominação abreviada

COREM 2R

Natureza jurídica

Autarquia Federal

Endereço eletrônico

corem2r@gmail.com

Página Internet

www.corem2r.org

Endereço

Av. Presidente Vargas, 633 - sala 1214

Cidade

Rio de Janeiro

UF

RJ

Bairro

Centro

CEP

20071-004

Informações adicionais

Atendimento de segunda à sexta, das 11h às 17h.

CNPJ

29.418.027/0001-80

2.2. Declaração de sua Missão e Visão
Missão: Conscientizar, registrar, fiscalizar e promover o desenvolvimento da profissão
do(a) museólogo(a), de modo a contribuir para a salvaguarda e a promoção do
Patrimônio Cultural Museológico, zelando pelos princípios éticos do exercício
profissional, com responsabilidade social, qualidade, confiança e proteção da sociedade.
Visão: Tornar a categoria profissional visível para toda a sociedade e relevante no
desenvolvimento de Políticas Culturais por meio do apoio técnico, científico e de gestão
na área de Museus, Patrimônio, Identidade e Memória no país.
Valores: Respeito; Responsabilidade Social; Ética; Transparência; Eficiência;
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2.3. Finalidade e Competências
Finalidades:
Conforme previsto no Art. 2º do Regimento Interno do COREM 2ª Região, são
finalidades do COREM 2ª Região:
I – Efetuar o registro dos museólogos expedindo a carteira profissional;
II – Julgar reclamações e representações acerca dos serviços de registro e das infrações
previstas na Legislação, bem como fiscalizar o exercício da profissão;
III – Publicar, periodicamente, a relação dos profissionais registrados;
IV – Apresentar sugestões ao Conselho Federal de Museologia;
V – Julgar a concessão dos títulos para enquadramento na categoria profissional de
museólogo;
VI – Funcionar como órgão consultivo do governo, na Região de sua jurisdição, no que
se refere ao exercício e aos interesses profissionais do museólogo.
Competências:
Conforme previsto no Art. 7º do Regimento Interno do COREM 2ª Região, são
competências do COREM 2ª Região:
I – orientar, disciplinar e fiscalizar em toda Região de sua jurisdição o exercício da
profissão de museólogo, os estagiários de Museologia e as atividades auxiliares da
Museologia;
II – fiscalizar as empresas, entidades e outras organizações que, a qualquer título
prestem serviços na área de Museologia;
III – fiscalizar o funcionamento em toda a Região, de cursos de graduação e pósgraduação na área da Museologia;
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IV – fiscalizar, em toda Região, considerada a vinculação direta ou indireta a
Museologia, anúncios, propaganda, noticiários, pronunciamentos, entrevistas ou
qualquer outras manifestações;
V – manter sob controle a criação e distribuição de ordens honoríficas, títulos de
benemerência, medalhas, diplomas de mérito e outras dignidades vinculadas, direta ou
indiretamente a Museologia da Região;
VI – registrar os profissionais de acordo com a legislação vigente e expedir a Carteira
de Identidade Profissional de Museólogo e de estágio de museologia;
VII – arrecadar as anuidades, taxas, multas e demais emolumentos, bem como,
promover a remessa das quotas ao Conselho Federal, de acordo com a legislação
vigente, além da cobrança judicial dos inadimplentes;
VIII – organizar e manter atualizados, no território de sua jurisdição, os museólogos
regularmente registrados, os estagiários de Museologia, os profissionais de atividades
auxiliares e das instituições de ensino de Museologia e de formação de auxiliares;
IX – divulgar relatórios anuais de seus trabalhos e publicar periodicamente a relação de
museólogos e estagiários registrados, transferidos, cancelados, suspensos, cassados,
licenciados e reintegrados;
X – eleger o Conselheiro que irá representar o COREM na condição de DelegadoEleitor, para as eleições do Conselho Federal;

2.4. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
 Lei nº 7.287 de 18 de dezembro de 1984 – Dispõe sobre a regulamentação da
profissão de museólogo. Disponível em: https://corem2r.org/legislacao/
 Decreto nº 91.775 de 15 de outubro de 1985 - Regulamenta a Lei nº 7.287, de 18
de dezembro de 1984, que dispõe sobre a profissão de Museólogo e autoriza a
criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Museologia.
Disponível em: https://corem2r.org/legislacao/
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 Código de Ética Profissional do Museólogo, datado de 23 de outubro de 1992,
aprovado em Sessão Plenária do COFEM de 23/12/1992. Disponível em:
https://corem2r.org/legislacao/
 Regimento Interno COREM 2R- aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
do

COFEM

de

20

de

março

de

1997.

Disponível

em:

https://corem2r.org/legislacao/
 Resoluções - publicadas pelo Conselho Federal de Museologia, de 1987 até a
presente data. Disponível em: http://cofem.org.br/legislacao_/resolucoes/
 Portarias

–

contém

ordens/instruções

acerca

da

aplicação

de leis

ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a execução de
serviços, a fim de esclarecer ou informar sobre atos ou eventos realizados
internamente ao COREM 2R, ou qualquer outra determinação da sua
competência. Disponível em: https://corem2r.org/legislacao/
 Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009 - Institui o Estatuto de Museus, marco
regulatório

para

o

setor

museológico

brasileiro.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
 Decreto nº 8.124/2013, de 17 de outubro de 2013 - Regulamenta o Estatuto de
Museus.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Decreto/D8124.htm

2.5. Breve Histórico da formação da entidade
Após a publicação do Decreto nº 91.775/85, em 15 de outubro de 1985,
regulamentando a Lei nº 7.287/84, que dispõe sobre a profissão de Museólogo e
autoriza a criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais, começaram a se
estruturar, pelo território brasileiro, os Conselhos Regionais de Museologia, autarquias
federais, com personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do
Trabalho e sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União.
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Com a Assembleia de formação do COFEM, tomam posse os primeiros
membros eleitos para a constituição do Conselho Regional de Museologia 2ª Região,
que abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, em 13 de
janeiro de 1986. Com sede no Rio de Janeiro, as finalidades do COREM 2ª Região se
estabeleceram em efetuar o registro dos museólogos e expedição da carteira
profissional; de apresentar sugestões ao Conselho Federal de Museologia; de atuar
como órgão consultivo do Governo quanto aos interesses dos museólogos, e, junto com
o COFEM, fiscalizar o exercício da profissão. Ainda na década de 1980, foram
estabelecidas delegacias regionais, sendo uma delas em Ouro Preto (MG), relativa ao
COREM 2ª Região. Apenas no ano de 1995 o Conselho passou a ter sede na Rua Álvaro
Alvim, onde permaneceu até abril de 2018. Sua atual sede é no endereço Av. Presidente
Vargas, 633, sala 1214, Centro – Rio de Janeiro/ RJ.
No ano de regulamentação da profissão apenas existia a formação profissional
através do Curso de graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO) e egressos da antiga Faculdade de Arqueologia e Museologia
“Marechal Rondon” – FAMARO, transferida para a Sociedade de Ensino Superior
Estácio de Sá – SEDES, curso que, no nível de uma instituição privada, também formou
profissionais para atuar em museus até o início da década de 1990. Importa ressaltar que
a Escola de Museologia da UNIRIO é a mais antiga da América Latina, criada em 1932.
Além disso, entre os primeiros registrados do Conselho, se concentrou uma grande taxa
de egressos oriundos das turmas de formandos entre 1932 e 1978 do antigo Curso de
Museus do Museu Histórico Nacional e de 1979 – 1985 (FEFIERJ – UNIRIO).
Atualmente a área possui além do curso de bacharelado em Museologia pela UNIRIO,
turmas de mestrado e doutorado na mesma instituição (Programa de Pós-graduação em
Museologia e Patrimônio – UNIRIO/MAST), bem como, cursos de bacharelado na
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), criado em 2008, e na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), criado em 2009.
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2.6. Estrutura Organizacional
Conforme previsto no Regimento Interno, o COREM 2ª Região é constituído por
Conselheiros efetivos e suplentes, eleitos com mandato de três anos e que não estão
sujeitos a nenhuma espécie de remuneração, e compreendendo a seguinte estrutura de
organização interna:
I – Órgão Deliberativo: Plenário;
II – Órgão Executivo: Diretoria, com mandato de 1 ano;
III - Assembleia Geral: para fins específicos de Eleição;
IV – A Diretoria e o Plenário são apoiados por Comissões Permanentes e Temporárias;
- Comissões Permanentes:
 Comissão de Ética, Registro e Fiscalização do Exercício Profissional;
 Comissão de Tomadas de Contas;
 Comissão de Informação e Divulgação;
- Comissões Temporárias:
 Especiais: constituídas para fins não especificados de outras comissões;
 De Inquérito ou Sindicância: destinadas a apurar fato determinado;
V – Órgãos Auxiliares e Assessoramento: Secretaria Executiva, Assessoria Contábil e
Jurídica;
VI - Delegacias Regionais e Representações Setoriais
O COREM pode criar dentro do território de sua jurisdição, Delegacias regionais, e
Representações Setoriais, para melhor fiscalizar o exercício da profissão na Região e
facilitar o contato com o COREM.
No exercício de 2018, o COREM 2R apresentou a seguinte estrutura:
1. Plenário
- Ana Carolina Maciel Vieira (0843-I),
- Elaine de Souza Carrilho (0442-I);
- Felipe Pereira Roque Farias (0792-I);
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- Marcella Faustino Fernandes Bacha (0996-I);
Mariana Silva Santana (0765-I);
- Michelly Bessa Castanheira (1007-I);
- Raquel de Andrade Machado (1026-I);
- Tamine Gesualdi de Andrade (0896-I);
- Vânia Carvalho dos Santos (0324-I);
- Victor Pinheiro Louvisi (0791-I);
- Vivian Fava Paternot (0749-I);
2. Delegacia Regional – Minas Gerais
- Carlos Augusto Ribeiro Jotta (0930-I)
- Lorenna Neiry Costa Vieira Gonçalves (0983-I)
2.6.1. Organograma
Diretoria 2018
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Órgãos de Apoio e Assessoramento 2018.

- Assessoria Técnica e Apoio Administrativo. A função da Assessoria Técnica foi
exercida por profissional Museólogo contrato por regime de CLT desde 2015.
Funcionária: Clarissa Bastos de Souza (celetista)
- Assessoria Jurídica. Não houve contração em 2018
- Assessoria Contábil e Financeira - A função da Assessoria Contábil e Financeira
foi exercida por empresa de contabilidade contratada - ProAtiva Contabilidade.
Atividade terceirizada em conformidade com a legislação vigente.
Presta os seguintes serviços profissionais:
- Área Contábil;
- Área Fiscal;
- Área de Apuração de Impostos;
- Departamento Pessoal;
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2.7. Ambiente Externo

O Ano de 2018 é icônico para o campo museológico brasileiro, pois no mesmo
ano em que se comemora o surgimento da primeira instituição museológica e científica
do país, frente às festividades do Bicentenário do Museu Nacional, infelizmente foram
as tragédias que acabaram por marcar esse ano que deveria ter sido tão somente de
celebrações. Eventos diversos estavam marcados para as Comemorações dos 200 Anos
de Museus no Brasil. Contudo, o incêndio do Museu Nacional deixou toda a sociedade
brasileira de luto, e principalmente os profissionais que trabalham no campo
museológico. Apenas uma semana após o triste acontecimento, outro baque e
indignação. O setor museal é surpreendido pela Medida Provisória enviada para análise
ao Congresso Nacional, que cria de forma arbitrária e intempestivamente a Agência
Brasileira de Museus (Abram) sem reflexão sobre os reais problemas do setor e prévio
debate dos órgãos colegiados, e em consequência, extingue o Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram/ MinC – Lei 11.906/2009), desconsiderando todos os instrumentos
legais e ações de salvaguarda consolidadas ao longo das últimas décadas, fruto da
participação coletiva e amplo debate entre os diversos atores sociais envolvidos, e que
abrangeu de forma democrática essa variada composição. Entre as conquistas
alcançadas até então, estão o estabelecimento da Política Nacional de Museus, a criação
do Sistema Brasileiro de Museus e fortalecimento de subsistemas, a elaboração do
Programa Nacional de Educação Museal, a aprovação do marco regulatório para o setor
a partir do Estatuto Brasileiro de Museus (Lei 11.904/2009), e cujo coroamento se deu
com a criação do IBRAM (autarquia federal responsável pelo setor), como importantes
instrumentos de gestão e configuração do campo museológico, na luta pela preservação
dos direitos culturais, democratização do acesso aos bens culturais e para o exercício da
cidadania a partir do direito à memória. A dor do luto presente nestes tristes eventos se
transformou na força da luta, da união, no fortalecimento da área de Patrimônio e
Memória. Luta contra essas medidas provisórias, novos desastres, pela museologia, pelo
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direito à cultura, pelas instituições culturais – ensino – pesquisa, pela democracia e pela
participação social.
Por fim, a intensa crise econômica, financeira e política que assola o país, e
especificamente nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, traz impactos diretos no
marcado de trabalho, com o crescimento do desemprego e da informalidade, da
flexibilização das formas de trabalho. Não somente isto, diversas Prefeituras e até o
Governo Estadual do Rio de Janeiro e Minas Gerais decretaram “Calamidade
Financeira”, acarretando drásticos cortes financeiros e orçamentários na área da cultura
e, em especial, na área de museus e patrimônio cultural, com a suspensão e
cancelamentos de Contratos de Trabalho, Editais, Projetos, etc. Outra questão latente
são os altos custos de manutenção de instituições museológicas e suas coleções,
ocasionando fechamento de museus pela falta de infraestrutura básica para o
atendimento ao público, diminuição e cortes de equipes e pessoal. Por isso o COREM
2R busca maior participação nos colegiados de Políticas Públicas Culturais como
Sistemas Estaduais de Museus, com cadeira efetiva no SIM RJ e, no ano de 2018,
conquistou cadeira permanente como membro do SEM MG, atuando também de forma
colaborativa, através da participação de seus conselheiros em Conselhos Municipais de
Cultura, Fóruns e etc.
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Pontos Fortes

Limitações

- Fortalecimento
do trabalho em
rede
colaborativa e
Sistemas de
Museus;

Cenário

- Parcerias com
outras
instituições,
universidades,
coletivos,
ONGS, pessoa
física e jurídica
na promoção de
projetos e
programas em
conjunto;
- Região de
abrangência com
instituições de
grande
relevância para a
área da
Museologia;

Objetivos

Ameaças

- Crise
Econômica,
financeira e
política no país;
- Poucos
recursos
humanos e
financeiros
(Conselheiros
voluntários);
- Custos para o
desenvolvimento
de ações;
- Abrangência
territorial
extensa;

- Cortes nos
orçamentos e
investimentos
nas Pastas da
Cultura nos três
âmbitos
federativos;
- Precarização e
Flexibilização
do trabalho;
- Aumento da
inadimplência e
desligamentos;
- Renúncias de
Conselheiros
durante o
mandato;

Oportunidades
- Mapeamento e
contatos
institucionais;
- Maior
participação
popular em prol
dos direitos
constitucionais;
- Difusão da
Museologia como
campo acadêmico
científico, técnico
especializado na
região de
abrangência do
COREM 2R,
devido aos cursos
de Museologia
(graduação e pósgraduação);
- Promoção e
maior divulgação
dos Museus e
instituições
culturais na
sociedade, e do
Patrimônio
Cultural de um
modo geral
(Campanha de
Sensibilização);

 Organização e normatização das atividades administrativas;
 Aumentar a receita e revisão de despesas do COREM 2R;
 Ampliar os eventos e ações de comunicação, assim como os canais
de diálogo e participação popular;
 Fortalecer e maximizar as ações de fiscalização profissional;
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
O Conselho Regional de Museologia, autarquia criada pela Lei 7.287/1984, tem
como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de museólogo.
O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos e
dos objetivos traçados, desenvolver um conjunto de prioridades e metas para orientar e
avaliar a atuação do COREM 2R, e consequentemente a atualização do plano de ação.

3.1. Planejamento Organizacional
O Plano de Ação de 2018 foi elaborado de forma integrada e com amplo debate
com os conselheiros, respeitando as orientações do COFEM (Plano Estratégico e de
Ação do Sistema COFEM/COREM’s – 2018/2020) e de modo a dar continuidade às
atividades desenvolvidas e planejadas nos anos anteriores, seguindo a estratégia de
atuação em três principais linhas de ação:
1. Organização Administrativa e Operacional, com base na avaliação da
eficiência, da qualidade e da transparência dos serviços prestados;
2. Fiscalização profissional e governança;
3. Política de aproximação interna e externa com o seu público.
3.2. Principais Objetivos estratégicos
De modo a alcançar os objetivos estratégicos definidos ao longo dos últimos
anos, listados abaixo:
 Organização e normatização das atividades administrativas;


Aumentar a receita e revisão de gastos do COREM 2R;
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Ampliar os eventos e comunicações, assim como os canais de diálogo e
participação popular;



Fortalecer e maximizar as ações de fiscalização profissional;
O COREM 2R traçou três principais linhas de ação, consideradas prioritárias

para eficácia e eficiência dos serviços prestados à sociedade, e cada linha de ação,
descreve metas e atividades delimitadas de curto, médio e longo prazo:
1. Linha de Ação: Organização Administrativa e Operacional, com base na avaliação da
eficiência, da qualidade e da transparência dos serviços prestados.
 Revisão, cortes e reavaliação das despesas fixas e correntes, com escopo na
busca pela eficiência e economicidade na Administração Pública e diante de um
cenário nacional de crise e recessão econômica;
Curto prazo
-

Busca

de

um

Médio prazo
novo -

Reavaliação

endereço para sede, cujo Contratos
aluguel

e

Longo prazo
dos -

Criação

de

de mentalidade

condomínio Assessoramento

sejam mais baratos. Custo Prestação de serviços;

uma
mais

e responsável e sustentável
econômica e socialmente;

benefício também para o
médio e longo prazo;
-

Campanha

de

voluntariado;
- Busca de parceiros;
 Buscar alternativas para o incremento na arrecadação de receitas;
Curto prazo

Médio prazo

- Programa de Recuperação de Crédito;

Diminuição

inadimplência;

Longo prazo
da - Criação de uma Reserva
financeira (poupança) para
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-

Negociação

e -

parcelamentos de dívidas;

Análise

de

novas eventuais emergências;

modalidades e ofertas de

- Palestras e campanhas de serviços,

além

da

orientação para estudantes diversificação das formas
e

recém-formados,

de de

quitação

dos

modo a incentivar novos registrados, em respeito as
registros;

competências e finalidades
do Conselho e a legislação
vigente;

 Qualificação Administrativa e operacional em prol da eficiência e qualidade dos
serviços públicos prestados;
Curto prazo
-

Cumprimento

Médio prazo

Longo prazo

das - Criação de Portarias para - Atualização constante das

cartilhas de boas práticas orientação dos processos e normativas

e

práticas

na realização de serviços e prazos administrativos para administrativas, de modo à
cumprimentos de prazos, a o bom funcionamento da sempre
partir das resoluções e instituição;
portarias já existentes;

atender

seus

usuários com qualidade e

- Implantação de um canal eficiência;

- Participação ativa na específico de Ouvidoria;
revisão

do

Manual

de

Gestão Operacional junto
ao

COFEM

para

normatização do Sistema
COFEM/ COREM’s;
- Criação de Delegacias
Regionais;
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 Atualização e revisão do Regimento Interno, conforme orientação COFEM, com
publicação no D.O.
Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

- Leitura e discussões com - Elaboração do texto final;
os Conselheiros;

- Revisão constante;

- Assembleia Geral para

- Definição dos principais aprovação;
pontos a serem alterados,
atualizados ou suprimidos;
 Organização, preservação e acondicionamento adequado do acervo documental e
da memória institucional do COREM 2R. Organização do Arquivo permanente e
corrente;
Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

- Aquisição de material e - Seleção e descarte dos - Revisão e atualização
equipamentos
para

específicos documentos;

acondicionamento, -

como

caixas,

constante;

Higienização

e - Digitalização e promoção

pastas, Acondicionamento

estantes, etc.;

de projetos para divulgação

adequado;

da memória institucional;

- Definição de critérios - Catalogação e Indexação - Incentivo a projetos de
para

normatização

processo

de

do do

seleção

descarte dos documentos;

acervo

em

sistema pesquisa;

e informatizado para facilitar
a busca, recuperação e
pesquisa da informação;
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Antes

Depois

2. Linha de Ação: Fiscalização profissional e governança;
 Aprimoramento das estratégias e metodologias quanto à fiscalização, ética e
técnica, sobre o exercício ilegal da profissão, de modo a proteger e defender os
interesses dos profissionais museólogos e a sociedade quanto às atividades e
responsabilidades.
Curto prazo
-

Implementação

Médio prazo
de -

Mapeamento

formulário para denúncias monitoramento
e

providências

Conselho,

Longo prazo
e - Fortalecimento e garantia

gradativo da qualidade, confiança e

do de todas as instituições credibilidade tanto para a

conforme culturais

localizadas

no sociedade como para o

Resoluções COFEM, em território de jurisprudência profissional;
especial a Nº 19/2018;

COREM 2R;

-

Defesa,

inclusão

e

- Ampliação dos canais de - Fiscalização In Loco, a valorização do profissional
comunicação

para partir

de

funcionário museólogo no mercado de
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denúncias, como telefone, próprio do COREM 2R;

trabalho;

whatapp,

- Maior interiorização das

e-mail

institucional

e

e

site - Aplicação de multas;

redes - Parcerias e formalização ações do COREM 2R,

sociais;

de Termos de Cooperação frente aos três Estados

- Fiscalização indireta por Técnica

com

outras Federativos

meio de encaminhamento instituições e apoio dos atuação
de

Ofícios,

e-mails

e Sistemas de Museus;

contato telefônico;

sob

sua

(municípios

e

cidades do interior);

- Apoio e organização de

- Monitoramento periódico cursos, de curta e longa
das

instituições

já duração,

cadastradas no COREM;
-

Autuações

frente

para

a

Qualificação Profissional;
as -

Criação

ou apoio

a

demandas, na sua maioria, Programas de Formação/
mediante denúncias;

Capacitação profissional;

- Divulgação das ações e relatórios

Fortalecimento,

nos principais ampliação e criação de

canais de comunicação;

novos postos de trabalho;

- Fiscalização preventiva e
orientativa;
3. Linha de Ação: Política de aproximação interna e externa com o seu público;
 Divulgação dos serviços e principais ações desenvolvidas pela COREM 2R;
Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

- Criação de novos canais - Publicação de todas as de comunicação com o Atas

Ordinárias

público como whatsapp, Extraordinárias no site;
facebook,
twitter;

instagram

Digitalização

e divulgação

do

e
Projeto

Memória Institucional do

e - Realização de Pesquisas COREM 2R;
de satisfação;

- Contratação de serviço
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- Lançamento do novo site;

-

Aprimoramento

da especializado

- Elaboração de identidade Ouvidoria;

Assessoria

visual

Comunicação;

e

peças

de

em
de

divulgação;
-

Diagramação

reimpressão

para

do

folder

institucional

com

informações atualizadas;
- Publicações diárias e
semanais nas redes sociais;
- Atualização constante do
site;
- Atendimento ao público;
 Estabelecimento de parcerias com outros órgãos e entidades do setor
museológico, e da área da cultura de um modo gera, universidades, poder
público e sociedade civil, de modo a fortalecer a participação social, as quais
possibilitarão o intercâmbio de conhecimentos, mapeamentos, informações,
diálogo e a realização de trabalhos conjuntos.
Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

- Apoio na divulgação e - Organização de oficinas e realização
palestras,

de

a

cursos, cursos para Qualificação Pública

seminários

eventos em geral;
-

Subsídio

Divulgação

e Profissional;

Política
Cultural,

principalmente na área de

- Formalização de Termo museus;
de de

Cooperação

Técnica - Auxílio no Mapeamento

oportunidades e vagas de para pareceres, oficinas e dos profissionais;
emprego na área;

atividades

diversas - Auxílio no Mapeamento

- Membro permanente no relacionadas às finalidades das
Sistema

Estadual

de e

competências

instituições

do museológicas na região de
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Museus do RJ;
-

Membro

do

COREM 2R;

abrangência do COREM

Sistema

2R;

Estadual de Museus do

- Auxílio em Pesquisas

MG;

diversas;

 Participação de eventos, debates, congressos, promoção de cursos, palestras, etc.
Curto prazo
-

Representação

Médio prazo

Longo prazo

em - Mais representação no - Manter um Calendário

eventos, cujo COREM 2R Estado do Espírito Santo, permanente de atividades;
é convidado;

devido a inexistência de

- Participação em Aulas curso de Museologia na
inaugurais nos cursos de região;
graduação e pós-graduação - Criação de Delegacias
em Museologia;

Regionais;
-

Campanha

de

Sensibilização/ Orientação
sobre

a

relevância

da

profissão de Museólogo;

3.3. Descrição das estruturas de governança
A Governança do COREM 2R encontra-se definida no seu Regimento Interno e
no Organograma, contendo assim as atribuições e a forma de atuação de cada instância
responsável em acompanhar e fiscalizar os atos de gestão da entidade.
O COREM compreende os seguintes Órgãos Internos: Plenário, Assembleia Geral
e Delegacias Regionais e Representações Setoriais.
a) Plenário – composto por 6 (seis) conselheiros efetivos e 6 (seis) suplentes, eleitos
com mandatos por 3 anos. Reúne-se mensalmente e tem função deliberativa, sendo
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presidido pelo Presidente do COREM, que é eleito entre os membros efetivos.
Compete ao Plenário: julgar e decidir, como órgão de deliberação, sobre: a)
infrações à Legislação vigente, enviando ao Conselho Federal relatório
documentado sobre fatos que apurar e cuja ação não for de sua alçada;
b) inscrições de museólogos e estagiários no Conselho;
c) decisões da Diretoria do Conselho;
d) cassação, suspensão, cancelamento, e reintegração ao exercício da profissão;
II – deliberar sobre casos conflitivos ou omissos, neste Regimento;
III – propor ao Conselho Federal emendas ou alterações à legislação vigente que
regula o exercício da profissão, assim como, a elaboração ou emendas de outras leis
referentes à Museologia e profissões auxiliares;
IV – elaborar e alterar o seu Regimento Interno, submetendo-o ao exame e
aprovação do Conselho Federal;
V – criar Delegacias Regionais e Representações Setoriais dentro da Região sob sua
jurisdição e supervisionar suas atividades após aprovação pelo Conselho Federal;
VI – verificar os níveis de atuação e as atribuições específicas das categorias
profissionais auxiliares da Museologia;
VII – verificar as especializações da profissão e as condições mínimas de
qualificação para fins de registro de especialistas da Região;
VIII – obedecer às diretrizes do Conselho Federal sobre a atividade de museólogos
estrangeiros na Região;
IX – apreciar o relatório anual da Diretoria do Conselho;
X – preparar a sua proposta orçamentária, orçamento e as reformulações de seu
orçamento, encaminhando-as ao Conselho Federal para aprovação;
XI – preparar os balancetes trimestrais de receita e despesas e os balanços do
exercício, submetendo-os ao Conselho Federal;
XII – aprovar o quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e
gratificações e autorizar a execução de serviços especiais, mediante proposta do
Presidente;
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XIII – publicar, periodicamente, os atos oficiais; Art.8º do RI;
b) Assembleia Geral – anualmente, de acordo com Resolução do COFEM, é
realizada assembleia para eleição dos membros efetivos e suplentes para o triênio
posterior, através de voto presencial, por carta ou através de e-mail. Na reunião de
posse dos novos conselheiros é eleita nova Diretoria, com mandato de 1 ano,
permitida a reeleição.
c) Delegacia – nomeada pelo Presidente, com mandato de duração igual ao deste, e
que atua em caráter exclusivamente administrativo em determinada área da
jurisdição do Conselho.
A Diretoria é Órgão Executivo e de apoio ao Plenário, é composta pelos
seguintes cargos e competências, com mandato de 1 ano:
Presidente - compete dirigir as atividades do COREM, representa-lo ativa e
passivamente, supervisionar as Delegacias Regionais e Representações Setoriais,
convocar Assembleias e o Plenário, dar posse aos Conselheiros, autorizar contratos,
propor a criação de cargos e funções, nomear comissões, organizar com o
tesoureiro o orçamento anual e a prestação de contas ao COFEM, autorizar
despesas, assinando junto com o tesoureiro cheques, contratos, títulos, assinar
cédulas profissionais e outras listadas no art. 39 do RI.
Vice-Presidente - compete substituir a presidente em seus impedimentos,
colaborando com a mesma em suas tarefas.
Tesoureiro - compete a gestão financeira, firmar com o presidente todos os atos de
responsabilidade financeira, fiscalizar a arrecadação e a despesa, acompanhar o
processo contábil e outras listadas no art. 43 do RI.
1ª Secretária - compete substituir o Presidente nos impedimentos dele e do VicePresidente, secretariar todas as reuniões, dirigir e fiscalizar os serviços da
secretaria, dar conhecimento das atas aos Conselheiros, organizar o cadastro dos
museólogos, submeter ao Presidente a correspondência e processos recebidos, além
de outros constantes no art. 41 do RI.
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2º Secretária - compete substituir o Presidente, o Vice-Presidente e o 1o Secretário
nos seus impedimentos, além de outras constantes no art. 42 da RI.
Além da Diretoria, o COREM possui as seguintes Comissões permanentes,
também com mandato de 1 ano:
Comissão de Ética, Registro e Fiscalização - compete fiscalizar o exercício da
função de museólogo, analisar e encaminhar as solicitações de registro,
desligamento, religamento e transferência de museólogos, atuar no sentido de
cumprimento do Código de Ética dos museólogos, apurar eventuais faltas
cometidas pelos Conselheiros encaminhando ao COFEM conforme o caso, segundo
art. 50 do RI.
Comissão de Informação e Divulgação - cabe divulgar questões materiais e
documentos de interesse da museologia, além de manter a presidência atualizada
quanto a informações técnicas, conforme art. 58 do RI.
Comissão de Tomada de Contas - compete examinar as demonstrações de receita e
despesa, dar parecer sobre as prestações de contas, balanços e orçamentos,
conforme art. 50 do RI.
Dos Órgãos Auxiliares: Órgãos de Apoio Técnico – Os Assessores Técnicos tem
vínculo profissional estabelecido em conformidade com as normas legais.
Para o registro de atas e fatos contábeis está contratado escritório de
Contabilidade para Assessoria Contábil, principalmente, no que tange ao
orçamento, auxilia na elaboração anual de proposta orçamentária, prepara
balancetes e prestação de contas, procedendo a sua remessa ao Conselho Federal e
executando outras tarefas pertinentes. No ano de 2018, por questões financeiras, o
COREM 2R não obteve uma Assessoria Jurídica. Por fim, o COREM 2R também
dispõe de uma Assessoria Técnica e de Apoio Administrativo.

A função da

Assessoria Técnica foi exercida por profissional Museólogo contrato por regime de
CLT desde 2014 para coordenação das principais atividades do COREM 2.
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3.4. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Atendimento presencial
Av. Presidente Vargas, 633, sala 1214. Centro, Rio de
Janeiro.
11h às 17h
Proporcionar
um
atendimento
presencial
e
personalizado ao profissional e à sociedade.
Localizado em região de fácil acesso, próximo do metrô,
pontos de ônibus e vias públicas. Prédio acessível, com
elevadores e rampas;

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Secretaria
Endereço / Link de acesso
Presidência
Endereço / Link de acesso
Tesouraria
Endereço / Link de acesso
Fiscalização
Endereço / Link de acesso
Divulgação
Horário de funcionamento
Descrição

Endereço eletrônico
corem2r@gmail.com

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Telefone e WhatsApp
(21) 96470-6083
11h à 17h
Contato telefônico para atender as demandas e prestar
informações ao profissional e a sociedade. Aplicativo
para facilitar e ampliar o contato, dando maior agilidade
e eficiência no acesso e na comunicação.

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Site
www.corem2r.org
Não há limitação
Informa os principais serviços prestados ao profissional
e divulga notícias de interesse da categoria e da
sociedade. Transparência Institucional; Canal de

presidente.corem2rg@gmail.com
tesouraria.corem2r@gmail.com
fiscalizacao.corem2r@gmail.com
divulgacao.corem2r@gmail.com
Não há limitação
E-mail corporativo disponibilizado para os profissionais
e público em geral, possibilitando a comunicação formal
e escrita.
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divulgação e orientação à sociedade.
Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Facebook
www.facebook.com.br/corem2r
Não há limitação
Estabelecer maior integração e agilidade na
comunicação com o profissional e a sociedade.
Facilitador e canal de divulgação;

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Instagram
www.instagram.com/corem2r
Não há limitação
Estabelecer maior integração e agilidade na
comunicação com o profissional e a sociedade.
Facilitador e canal de divulgação;

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Twitter
www.twitter.com/corem2r
Não há limitação
Estabelecer maior integração e agilidade na
comunicação com o profissional e a sociedade.
Facilitador e canal de divulgação;

O Portal da Transparência do COREM 2R permite ao cidadão o acesso
transparente e integral a informações diversas sobre o Conselho trazendo o controle
social.
A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à
Informação, que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao estabelecer que
todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas
na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados tais como
sigilosos.

____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

32

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO
Os principais riscos que afetam a capacidade do COREM 2R de alcançar
plenamente os seus objetivos no exercício de 2018 e principalmente, dar continuidade à
projetos de longo prazo são:
1. Falta de Recursos Humanos, mão de obra voluntária;
2. Renúncia de Conselheiros durante o mandato;
3. Falta de reserva financeira;
4. Abrangência territorial extensa;
5. Inadimplência;
6. Questões geracionais, pois uma grande parte dos profissionais registrados na
região está com mais de 60 anos de idade, egressos do antigo curso de Museologia do
Museu Histórico Nacional (1932), e uma parte de novos profissionais formados pelos
recentes cursos de Museologia (UFOP e UFMG) com a expansão de rede pública de
ensino superior, através do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI) nos anos 2000. Por isso o COREM 2R tem uma taxa alta de
Desligamentos, tanto por aposentadoria ou profissionais prestes a se aposentar, como
recém-formados sem experiência no mercado de trabalho;
7. Dificuldade de renovação dos Conselheiros;
8. Falta de uma sede própria;
9. Falta de uma Normatização/ padronização Administrativa, pois em cada época
e gestão as atividades administrativas eram realizadas a sua maneira;
10. Baixa participação dos profissionais junto ao COREM 2R;
O COREM 2R possui todo o seu colegiado em regime de trabalho voluntário, o
que faz com que esses membros possuam trabalhos remunerados em outras instituições.
Em especial nesta gestão ocorreu a renuncia ao cargo por dois conselheiros, também por
motivo de doença, o que dificultou ainda mais a execução do planejamento estratégico.
A ausência de profissionais desenvolvendo as atividades em tempo integral dificulta o
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andamento dos planos e de todo o controle interno. Contudo, para tentar lidar com esses
problemas constantes, o COREM 2R vem buscando promover ações de maior diálogo e
empatia com o seu público e a sociedade de um modo geral, ampliando assim seus
canais de comunicação; promovendo a parceria com outras instituições; homenageando
os profissionais que contribuíram e que continuam a contribuir para promoção,
fortalecimento e reconhecimento do campo profissional com a organização, produção e
publicação do e-book “Museologia – Vivências, já na sua 5ª edição; Homenagem junto
ao COFEM com a Medalha do Mérito Museológico; incentivo à Campanhas de
voluntariado; Criação de Delegacias Regionais para tentar interiorizar as atividades do
COREM 2R; Criação e revisão junto ao COFEM de Manual de Gestão Operacional
junto ao COFEM, de modo a criar cartilha de boas práticas e normatização
administrativa ao SISTEMA COFEM/COREM’S; Organização ou Apoio em Eventos;
entre outras atividades.
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5. RESULTADOS DA GESTÃO
5.1. Descrição sintética das principais atividades implementadas no exercício

 Registros no Ano Pessoa Física: 33
 Registros no Ano Pessoa Jurídica: 01
 Desligamentos no Ano: 21
 Religamentos no Ano: 04
 Transferências no Ano: 01
 Emissão de Carteiras Profissionais no Ano: 14
 Programa de Recuperação de Crédito (PRC) para Pessoa Física e Jurídica como
solução em curto prazo para incremento de receitas e diminuição da
inadimplência, frente ao cenário de crise econômica e financeira do país.
Resolução COFEM Nº 10/2017 e prorrogado prazo de adesão pela Resolução
COFEM Nº 23/2018, além da promoção de negociações e parcelamentos de
dívidas.
 Resultados Finais (ano base 2018)*
1. Pessoa Física
- Número total de registrados PF = 1.176 Registros
- Número de registros Ativos = 366
- Número de inadimplentes (ativos e desligados) = 318
- Número de Transferidos = 68
- Número de Desligados = 413
- Número de Isentos = 04
- Números de sem informações: 07
Adesão ao PRC
Em 2017
Em 2018
Em Janeiro de 2019
Total
Quitados
Em andamento

13 adesões
62 adesões
10 adesões
85 adesões
63
22
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Interessados, mas não formalizou ou não 41
efetuou nenhum pagamento.
2. Pessoa Jurídica
- Número total de registrados PJ = 44 Registros
- Número de Museus (Isentos) = 26
- Número de Empresas = 18
Das Empresas
- Números de Ativos = 6
- Número de Desligados = 5
- Número de inadimplentes = 7
Adesão ao PRC
Em 2017
Em 2018
Em Janeiro de 2019
Total
Quitados
Em andamento
Interessados, mas não formalizou ou não
efetuou nenhum pagamento.

00
02
01
03
02
01
01

OBSERVAÇÕES:
* Adesão até 31 de dezembro de 2018
* Foi autorizado pelos conselheiros na 378ª plenária ordinária, em 18 de janeiro de 2019, que aos que
demonstraram interesse, mas não formalizaram suas adesões ao prc até 31/12/2018, caso efetuasse o
pagamento até 31/01/2019 (prazo limite para pagamento de todos), ainda poderiam aderir ao prc.

 Total de Denúncias no Ano: 06
 Aprimoramento e ampliação das atividades de fiscalização do exercício
profissional. Início das autuações seguindo a normatização da Resolução
COFEM Nº 19/2018, a qual estabelece os procedimentos de fiscalização e
orientação profissional do Sistema COFEM/ COREM’s. É grande a diversidade
e a abrangência de atuação do COREM 2R (Estados do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo) frente a um território expressivo e com grande destaque
no panorama museológico do país (tamanho territorial e relevância histórico
cultural), e, para isso, em 2018, este Conselho buscou, cada vez mais, o apoio do
Sistema Estadual de Museus do Rio de Janeiro e do Sistema Estadual de Museus
____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

36

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

de Minas Gerais, além da criação de Delegacias Regionais. 43 ações
fiscalizações, que corresponderam a 06 ações de orientação como palestras e
reuniões preventivas; 05 denúncias; 10 ofícios via correspondência; 10
notificações via e-mail; 10 contatos telefônicos; 01 Nota Pública de apoio ao
Museu Nacional; 01 Nota Pública de Repúdio a MP 850/851/2018; ações de
monitoramento e mapeamento em conjunto com o Cadastro Nacional de Museus
e Cadastro Fluminense de Museus (total de 317 instituições museológicas no RJ,
415 em MG e 73 no ES mapeadas até então) e nenhuma ação presencial. É
relevante o benefício advindo da própria fiscalização preventiva e orientativa, a
qual informa e auxilia numa maior aproximação dos gestores, principalmente de
instituições museológicas, em busca de esclarecimentos e orientações junto ao
Conselho sobre a relevância do Museólogo nas equipes de trabalho. Importa
ressaltar que a atividade de fiscalização é constante, e mesmo em período de
recessão econômica, impossibilitando a fiscalização In Loco, o COREM 2R
busca alternativas, como fiscalizações indiretas por meio de informes, ofícios,
notificações, intimações e autos de infração, via correspondência, e-mail e ainda
contato telefônico.
 Troca da sede do COREM para revisão e economia de gastos fixos e correntes,
de modo a trazer um benefício financeiro de médio e longo prazo. COREM 2R
trocou de endereço em abril/ maio de 2018, para uma sala menor e mais barata,
perfazendo uma economia 49% nos custos diretos de aluguel e condomínio;
 Ampliação da divulgação do Conselho e da importância da profissão nos órgãos
públicos e privados, através da participação em eventos, Termos de Cooperação
Técnica, palestras, cursos, etc. No ano de 2018 o COREM 2R participou do IV
Fórum Estadual de Museus do Rio de Janeiro, realizado nos dias 25 e 26 de
julho de 2018, e como membro permanente do Sistema Estadual de Museus,
palestrou no evento;
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 Ampliação das atividades de registro, fiscalização e divulgação em Minas Gerais
e Espírito Santo, principalmente com a criação de Delegacia Regional em Minas
Gerais (sediada em Belo Horizonte e nomeados como Delegados: Carlos
Augusto Ribeiro Jotta (0930-I) e Lorenna Neiry Costa Vieira Gonçalves (0983I) pela Portaria nº 01/2018, publicada no D.O ANO XLIV – nº 095 – Parte V,
em 25/05/2018). Pleito dos Delegados para a inserção da representação do
Conselho no Comitê Gestor do SEMMG, aprovada por unanimidade pelos
membros do Comitê;
 Participação dos Delegados nas Reuniões do Comitê Gestor do SEMMG e do
11ª Encontro Estadual de Museus de Minas Gerais na composição da Mesa de
Abertura do Evento;
 Aprimoramento do contato com as universidades para maior proximidade com
os futuros profissionais, como participação da Aula inaugural dos cursos de
graduação e pós-graduação. No ano de 2018, o COREM 2R apenas participou de
eventos na UNIRIO;
 Criação de cadeira própria ao COREM 2R no Sistema Estadual de Minas Gerais,
SEM MG, com a participação dos Delegados Regionais em MG;
 Lançamento do novo site do Corem 2R durante a programação da 16ª Semana
Nacional de Museus, em maio de 2018, cujo tema do ano era “Museus
Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”.

 Organização e produção do e-book "Museologia - Vivências – 5ª edição” Edição
comemorativa em homenagem aos profissionais do Museu Nacional. A
diagramação foi realizada voluntariamente pela ex-conselheira Raquel Villagran.
Lançamento no dia em Comemoração a Regulamentação da profissão, 18 de
dezembro de 1985 (33 anos).
____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

38

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

 Organização do evento Comemorativo ao Dia do Museólogo, em homenagem ao
Museu Nacional/UFRJ, a realizado foi no dia 18 de dezembro de 2018, das 14 às
17 horas, no Auditório do Horto Botânico/ Museu Nacional (Quinta da Boa
Vista, s/nº - São Cristóvão). E contou com a presença e apoio do COFEM, com
Entrega da Medalha do Mérito Museológico; de representantes de Museus no
Estado; do IBRAM, Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de
Cultura do RJ, dos profissionais da área, funcionários do Museu Nacional,
amigos e familiares.
 Organização de eleição para Conselheiros. Infelizmente vacância de uma vaga;
 Cobrança de multas eleitorais de anos anteriores, pois o voto é obrigatório;
 Observância às exigências do TCU, adequando o site institucional à Lei de
Acesso à Informação, segundo Acordão 96/2016 do TCU e a realidade
financeira e estrutural do COREM 2R;
 Revisão e atualização do Regimento Interno, seguindo orientações conforme
Novo Regimento do COFEM que entrou em vigor em 2018 (RESOLUÇÃO
COFEM Nº 20/2018). Atividade ainda em andamento.
 Campanha nas redes sociais, tais como pagamento de anuidade, parcelamento de
débitos, eleições, alterações no horário de funcionamento, recadastramento,
registro profissional, desligamento, religamento, atualização de valor de
anuidade, etc.
 Apoio a museus e cursos de museologia na divulgação de suas atividades,
quando do interesse dos museólogos, tais como divulgação de oportunidades de
trabalho, cursos e eventos nas redes sociais.
 Visualizações e seguidores no site:


O novo site recebeu 2.247 visualizações desde seu lançamento em maio
de 2018;
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Média de 6 visualizações por dia, sendo o maior número de visualizações
no mês de dezembro, de 398 visualizações.



Gestão das redes sociais.



Envolvimento e perfil de seguidores no Facebook:







Crescimento de 1.524 seguidores em janeiro de 2018 para 1.806
seguidores em dezembro de 2018;



Perfil dos seguidores: 76% mulheres e 24% homens, 40% com idade
entre 25 e 34 anos;



Os seguidores concentram-se em sua maioria no Rio de Janeiro (46%),
Belo Horizonte (8,5%) e São Paulo (8%). Vitória (ES) está na 31ª
posição com 0,4%;

Envolvimento e perfil de seguidores no Twitter:


Todas as postagens do Facebook são direcionadas automaticamente para
o Twitter.



A conta possui 118 seguidores.



Perfil dos seguidores: 69% mulheres e 31% homens, 40% com idade
entre 25 e 34 anos;

Envolvimento e perfil de seguidores no Instagram:


Todas as postagens do Instagram são direcionadas automaticamente para
o Facebook.



A conta possui 526 seguidores e 91 publicações.
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5.2. Resultados alcançados e expectativas para os próximos exercícios
Resultados Alcançados

Expectativas para os próximos anos

1. Revisão e cortes de gastos com a troca

Espera-se maior economia em longo

da sede;

prazo;

2. Diminuição da Inadimplência com o

Espera-se continuar mantendo o bom

Programa de Recuperação de Crédito;

diálogo com os registrados, incentivando a
negociação de dívidas e parcelamentos;

3. Lançamento do novo site, de modo a

Atualização periódica de informações no

atender as exigências da LAI

site institucional.

4. Maior aproximação com o seu público

Continuidade, crescimento e ampliação

através das redes sociais e promoção de

dessas ações;

eventos, principalmente com a realização
do Evento Anual em Comemoração ao
Dia do Museólogo e a publicação do ebook - Vivências;
5.

Aprimoramento

e

ampliação

das Ampliação e continuidade das atividades

atividades de fiscalização do exercício de Fiscalização;
profissional.

Início

das

autuações

seguindo a normatização da Resolução
COFEM Nº 19/2018, a qual estabelece os
procedimentos
orientação

de

profissional

fiscalização
do

e

Sistema

COFEM/ COREM’s;
6. Parcerias com outras instituições na

Ampliação e continuidade dessa atividade;

promoção de eventos, cursos e apoio

Construção de uma rede de

técnico;

relacionamentos para maior visibilidade
da profissão;
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5.3. Principais Programas e projetos/ iniciativas
Os principais programas e projetos no Ano de 2018 foram:
 Programa de Recuperação de Crédito;
 Implantação da nova normatização da Resolução COFEM Nº 19/2018, a
qual estabelece os procedimentos de fiscalização e orientação profissional do
Sistema COFEM/ COREM’s;
 Revisão do Manual de Gestão Operacional junto ao COFEM, de modo a
criar cartilha de boas práticas e normatização administrativa ao SISTEMA
COFEM/COREM’S
 Lançamento do Site;
 Organização, produção e publicação do e-book "Museologia - Vivências – 5ª
edição”;
 Realização do Evento Comemorativo ao Dia do Museólogo (Evento Anual);
 Revisão e cortes de despesas fixas e correntes. Pesquisa de uma nova sala
para sede do COREM 2R, de modo a atender as necessidades do Conselho,
como economicidade, acesso ao público, metragem suficiente para
realização de suas atividades, boa localização e facilidade na mudança
(como deslocamento e transporte na mudança);
 Campanha de voluntariado, com a Criação da Delegacia Regional em MG
(Belo Horizonte); apoiadores em atividades;
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5.4. Metas não alcançadas
Devido aos problemas como falta de recursos humanos e financeiros para a
realização de todas atividades planejadas, apenas poucas não foram realizadas e outra
parte, encontram-se em andamento.
Metas não realizadas

Metas em andamento

Organização e realização de cursos para

Revisão do Regimento Interno

Qualificação Profissional;
Fiscalização In Loco

Atualização do Site conforme as
exigências da LAI
Incremento de Receitas
Organização, preservação e
acondicionamento adequado do acervo
documental
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6. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
O COREM 2R, possui apenas um funcionário contratado celetista em seu quadro.
Necessitando assim, que as atividades também sejam desenvolvidas pelos membros do
Conselho para o seu melhor funcionamento. Pois, conforme previsto no Regimento
Interno, o COREM 2ª Região é constituído por Conselheiros efetivos e suplentes,
eleitos com mandato de três anos e que não estão sujeitos a nenhuma espécie de
remuneração.
6.1. Gestão Orçamentária e financeira
Conforme Art. 118 do RI do COREM 2R, além das anuidades, a instituição
cobrará as seguintes taxas e emolumentos, fixadas pelo Conselho Federal:
I – Inscrição de registro profissional de museólogos e estagiários de museologia;
II – Expedição, substituição de vias da carteira de identidade profissional;
III – Reintegração de registro cancelada ou suspensão;
IV – Certidão de transferência de registro secundário e outras requeridas;
V – Registro das empresas e demais entidades que explorem atividades técnicas de
museologia.
6.1.1. Previsão Orçamentária para o Ano de 2018

Contas

Receitas Orçamentárias
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS

4.1.1.01.0001
4.1.1.01.0002

RECEITAS DE ANUIDADE
RECEITA TX REGISTRO

ORÇADO 2018
90.215,34
102.178,27
15.156,66
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4.1.1.01.0003
4.1.1.01.0004
4.1.1.03.0001
4.1.2.01.0001
4.1.2.01.0002

RECEITA MULTA ELEITORAL
DOAÇÃO- AJUDA DE CUSTO

PROVISÕES DE REPASSES - COFEM- ANUIDADE
PROVISÕES DE REPASSES - COFEM-TAXA REGSITRO
Despesas
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS

3.1.2.02.00002
3.1.2.02.0003
3.1.2.03.0001
3.1.2.03.0002
3.1.2.03.0004
3.1.2.03.0003
3.1.2.04.0001
3.1.2.04.0002
3.1.2.04.0003
3.1.2.04.0004
3.1.2.04.0006

678,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta

3.1.2.02.0001

1.957,45

SALÁRIOS

68,06
(25.544,56)
(4.278,54)
ORÇADO 2018
89.566,57
22.036,56

FÉRIAS

2.666,67

13º SALÁRIO

2.000,00

INSS

7.371,89

FGTS

2.136,25

PIS FOLHA PAGTO.
VALE TRANSPORTE

2.520,20

ALUGUEIS

13.557,03

CONDOMINIO

6.866,32

ENERGIA ELÉTRICA

701,95

COMUNICAÇÃO

2.304,67

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

5.029,52
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3.1.2.04.0007
3.1.2.04.0008
3.1.2.04.0009
3.1.2.04.0010
3.1.2.04.0011
3.1.2.04.0012
3.1.2.04.0013
3.1.2.04.0014
3.1.2.04.0015
3.1.2.04.0016
3.1.2.04.0017
3.1.2.04.0018
3.1.2.04.0019
3.1.2.04.0020
3.1.2.04.0021

HONORÁRIOS

15.000,00

SEGUROS

551,78

DESPESAS DIVERSAS
CERTIFICADO DIGITAL

455,00

LANCHES E REFIÇÕES

425,32

TAXA DE INCÊNDIO

84,64

DESPESAS DE CARTÓRIO

200,00

CORREIOS E TELEGRAFOS

469,88

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

600,00

REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÃO

50,00

DESPESA C/ INTERNET
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS
DESPESA COM TRANSPORTE
DESPESAS COM VIAGENS
DESPESAS COM MANUTENÇÃO
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS

1.044,60

3.1.2.05.0001
IPTU
3.1.2.05.0002
JUROS PASSIVOS

24,15

3.2.1.01.0001
DESPESAS BANCÁRIAS

948,95

3.2.1.01.0002
____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

46

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

IR S/APLICAÇÃO

15,31

3.2.1.01.0003
DESPESAS GERAIS

1.000,00

DEPRECIAÇÕES

1.505,88

3.2.1.01.0004
3.2.1.01.0005

6.2. Gestão de pessoas

Estrutura de pessoal da unidade

Tipologia de cargo
Museólogo

Forma de
Contratação
CLT

Clarissa Bastos de Souza

Ingresso

Egresso

05/2015

-

CPF: 123.916.057-73

Demonstrativo de despesas com pessoal

Despesas com pessoal

Pessoal Ativo

Despesas liquidadas
2018

2017

R$ 26.666,65

R$ 26.703,23
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6.3. Licitações e Contratos

Estrutura de contratos da unidade

Tipologia de contratação
Empresa Terceirizada

Forma de Contratação
Contrato de Prestação de
Serviço

Ingresso

Egresso

07/2017

-

Demonstrativo de despesas com Assessoria de Contabilidade

Despesas

Empresa Ativa

Despesas liquidadas
2018

2017

R$ 15.180,00

R$ 13.524,05

Proativa Contabilidade Ltda.

CNPJ: 68.773.019/0001-04

6.4. Gestão Patrimonial

Conforme Art. 119 do RI do COREM 2R, o patrimônio é constituído pelo valor
da arrecadação das anuidades, acrescido das rendas patrimoniais, doação, repasses
governamentais e outros bens
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7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
7.1. Declaração do Contador
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7.2. Demonstrativos Contábeis

____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

51

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

52

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

53

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

7.3. Notas Explicativas
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8. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO
8.1. Rol de Responsáveis
DIRETORIA
Vivian Fava Paternot
Conselheira efetiva para o mandato de 2016 a 2018.
Conselheira Presidente, de janeiro a dezembro de 2018
CPF: 043.327.296-17
COREM 2R 0749-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2005); Especialização em Figurino
e Carnaval pela Universidade Veiga de Almeida (UVA). Exerce a função de
museóloga na Fundação Anita Mantuano de Artes do Rio de Janeiro (FUNARJ)
com lotação na instituição Museu Carmen Miranda e apoio técnico na Casa
Marquesa de Santos/ Museu da Moda Brasileira.
Endereço residencial: R. Coronel Moreira César, 330/804 bl. B - Icaraí,
Niterói - RJ.
E-mail: vivianfavap@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 80ª, em 06/06/2016.
Data de publicação no D.O: 15/01/2016
Felipe Pereira Roque Farias
Conselheiro efetivo para o mandato de 2018 a 2019
Conselheiro Vice-Presidente de janeiro a dezembro de 2018
CPF: 100.503.117-78
COREM 2R 0792-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2009); Sócio-Gerente
Administrativo das Empresas Museologia Digital e Cabeçudas. Atua na
área promovendo exposições, trabalhando em coleções particulares e em
fundações, como, por exemplo, o Museu de Arte Naif. Também tem
credenciamento no Aeroporto do Rio de Janeiro como perito em obras
de arte e no porto de Mangaratiba - RJ.
Endereço residencial: R. Guilhermina Guinle, nº 170/ 502, Botafogo –
RJ
E-mail: felipefarias.cab@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 187ª, em 15/01/2018
Data de publicação no D.O: 09/02/2018
Ana Carolina Maciel Vieira
Conselheira efetiva para o mandato de 2018 a 2020
Conselheira Tesoureira, de janeiro a dezembro de 2018
CPF: 116.790.067-70
COREM 2R 0843-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2010); Mestre em Memória
Social pela UNIRIO (2013). Museóloga, servidora pública de carreira na
Prefeitura de Petrópolis (RJ); Atualmente é Coordenadora do Sistema
Municipal de Museus de Petrópolis e membro da Comissão Consultiva
do Sistema Estadual de Museus do RJ, representante da Região Serrana.
Endereço residencial: R. Honório, nº 1420, casa 15, Cachambi – RJ.
E-mail: carolinavieira@petropolis.rj.gov.br
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Ato formal de nomeação: Ata 187ª, em 15/01/2018
Data de publicação no D.O: 09/02/2018
Tamine Gesualdi de Andrade
Conselheira suplente para o mandato 2017 a 2018
Conselheira 1ª Secretária de janeiro a agosto de 2018.
(Renúncia ao mandato em agosto de 2018)
CPF: 118.850.447-98
COREM 2R 0896-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2011); Técnico em
Conservação e Restauração de Bens Móveis pela Fundação de Artes de
Ouro Preto (2013); Especialização em História da Arte e Arquitetura no
Brasil PUC-RJ (2016);
Endereço residencial: Rua Ministro Raul Fenandes,180/1809. Botafogo RJ
E-mail: tamine.gesualdi@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 184ª/ 2017, 11/01/2017
Data de publicação no D.O: 19/01/2017
Elaine de Souza Carrilho
Conselheira efetiva para o mandato 2017 a 2019
Conselheira 2ª Secretária de janeiro a agosto de 2018.
(Renúncia ao mandato em agosto de 2018)
CPF: 014.088.837-32
COREM 2R 0442-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (1992); Mestre em Memória
Social e Documento (2000). Licenciada em Educação Artística pela
Universidade Candido Mendes (2006). Trabalhou na Fundação Museu
da Imagem e do Som, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e no
Arquivo Histórico do Exército. Servidora de carreira do IPHAN, cargo
de museóloga no Museu Casa de Benjamin Constant, ocupa o cargo de
Diretora desde fevereiro de 2007, atualmente IBRAM Minc.
Endereço residencial: Rua Joaquim Murtinho, 616/201 - Santa Teresa –
RJ.
E-mail: elainedecarrilho70@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 184ª/ 2017, 11/01/2017
Data de publicação no D.O: 19/01/2017

____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

58

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

COMISSÃO DE REGISTRO, ÉTICA E FISCALIZAÇÃO
Vânia Carvalho dos Santos
Conselheira efetiva para o mandato de 2018 a 2020
Presidente da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 545.806.767-34
COREM 2R 0324-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (1984); Mestre em Ciência da
Informação pela UFMG (2005). Doutorado em Ciência da Informação pela
Université Toulouse (2008) e UFMG (2011). Foi museóloga do IPHAN por 33
anos e coordenadora de Identificação, Segurança e Circulação dos Bens Móveis e
Integrados da Superintendência Regional de Minas Gerais do IPHAN. Desde
2013 é professora adjunto da UFOP (MG).
Endereço residencial: Av. Nossa Sra. Do Carmo, nº 1885/403, Belo
Horizonte – MG.
E-mail: vaniarola@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 187ª, em 15/01/2018
Data de publicação no D.O: 09/02/2018
Michelly Bessa Castanheira
Conselheira efetiva para o mandato de 2018.
Membro da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 119.811.197-60
COREM 2R 1007-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2014); MBA em Gestão de
Museus pela Universidade Candido Mendes (2018). Participou de
projetos de catalogação de acervo no Museu do Ingá, no Museu Antônio
Parreiras, no Theatro Municipal/RJ e no Museu da Imagem e do
Som/RJ. Atualmente é museóloga no Museu Antônio Parreiras e
participa da Comissão de Vistoria de Bens Patrimoniais Móveis de
Acervo da FUNARJ/SEC-RJ.
Endereço residencial: R. Getúlio Vargas, 2125, Barro Vermelho, São
Gonçalo – RJ.
E-mail: bessa.michelly@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 187ª, em 15/01/2018
Data de publicação no D.O: 09/02/2018
Marcella Faustino Fernandes Bacha
Conselheira suplente para o mandato de 2018 a 2020.
Membro da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 134.938.887-40
COREM 2R 0996-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2013); Especialista em História
e Cultura no Brasil pela Universidade Cândido Mendes (2017) e pósgraduada em Gestão Cultural: cultura, economia e mercado, pelo
SENAC (2018). Atualmente é museóloga no Museu Casa do Pontal,
(RJ).
Endereço residencial: Estrada Três Rios, 762, Bl.1/ 204, Freguesia,
Jacarepaguá- RJ.
E-mail: bacha.marcella@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 187ª, em 15/01/2018
____________________________________________________________________________
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Cep: 20071-004
Tel.: (21) 96470-6083 / E-mail: corem2r@gmail.com
Site: www.corem2r.org/

59

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - 2.ª REGIÃO [RJ - MG - ES]
Criado pela Lei 7.287, de 18.12.1984 / Regulamentado pelo Decreto n. º 91.775, de 15.10.1985

Data de publicação no D.O: 09/02/2018
Elaine de Souza Carrilho (Acima descrita)
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
Ingrid Fiorante
Conselheira suplente para o mandato de 2016 a 2018.
Presidente da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 025.661.874-79
COREM 2R 0869-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2010). Atualmente trabalha na
Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de Cultura do RJ, na função
de Coordenadora de Museologia, realizando o gerenciamento dos
acervos pertencentes às instituições museológicas da Funarj. Possui
experiência na área de Museologia, com ênfase em gestão de projetos de
documentação de acervos documentais, históricos e museológicos
Endereço residencial: Av. Amaro Cavalcante, 1581/06, Engenho de
Dentro – RJ.
E-mail: ingrid.fiorante@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 80ª, em 06/06/2016.
Data de publicação no D.O: 15/01/2016
Felipe Pereira Roque Farias
Tamine Gesualdi de Andrade
(Acima descritos)
COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Mariana Silva Santana
Conselheira suplente para o mandato de 2017 a 2019.
Presidente da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 025.661.874-79
COREM 2R 0869-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2007). Especialização em
Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural pela UFMG (2012). É sócia
da empresa MUSEO Museologia e Museografia, onde atua, desde 2006,
na realização de projetos culturais. Realizou assessoria na execução de
projetos no Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da
FUNARTE (2005 a 2009) e foi conservadora de documentos na
Coordenação de Preservação de Acervos (COPAC) no Arquivo
Nacional (2003 a 2004).
Endereço residencial: Av. Mem De Sá, 171/502 – Centro - RJ.
E-mail: mariana@museo.com.br
Ato formal de nomeação: Ata 184ª/ 2017, 11/01/2017
Data de publicação no D.O: 19/01/2017
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Raquel de Andrade Machado
Conselheira suplente para o mandato de 2017 a 2019.
Membro da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 102.520.417-47
COREM 2R 1026-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2010). MBA em Mídias
Sociais, pela Unicarioca. (2016). Trabalhou em diversas instituições,
públicas e privadas, tais como o Atelier Adriana Varejão (Minerva
DOC); o Instituto Sergio Rodrigues; o Museu de Folclore Edson
Carneiro (IPHAN); e o Museu da Força Expedicionária Brasileira
(FEB).
Endereço residencial: Av. Monte Líbano, 499 - Parque Ulisses, Nova
Iguaçu- RJ.
E-mail: raquel.amachado@gmail.com
Ato formal de nomeação: Ata 184ª/ 2017, 11/01/2017
Data de publicação no D.O: 19/01/2017
Victor Pinheiro Louvisi
Conselheiro suplente para o mandato de 2018 a 2020.
Membro da Comissão de janeiro a dezembro de 2018.
CPF: 043.492.447-43
COREM 2R 0791-I
Bacharel em Museologia pela UNIRIO (2013); Especialista em História
e Cultura no Brasil pela Universidade Cândido Mendes (2017) e pósgraduada em Gestão Cultural: cultura, economia e mercado, pelo
SENAC (2018). Atualmente é museóloga no Museu Casa do Pontal,
(RJ).
Endereço residencial: Av. Augusto de Lima, nº 1219/ 903, Centro, Belo
Horizonte – MG.
E-mail: victorlouvisi@yahoo.com.br
Ato formal de nomeação: Ata 187ª, em 15/01/2018
Data de publicação no D.O: 09/02/2018
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