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Resumo  
O projeto Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas da FURG criado em 2009 
(Edital Pró-Cultura), vem desenvolvendo ações de preservação da memória do Ensino 
de Ciências Fisiológicas desde a criação da FURG e a partir de 2012 em parceria com 
o Núcleo de Memória da FURG iniciou ações que visam à memória da universidade. 
Com a missão de preservar e informar essa história das Ciências Fisiológicas, o 
MUVIe vem mantendo sua página virtual, sistematizando seu acervo, realizando 
exposições presenciais, e produzindo artigos. Outra ação é a produção de entrevistas 
com servidores para o projeto “Pioneiros da FURG”, aonde a história na visão dos 
fundadores vem sendo registrada. Como resultados obtidos no período destacamos: 
publicação e revisão da página www.icb.furg.br/muvie; revisão dos conteúdos 
publicados na página para melhorar a navegabilidade; inventário e higienização de 
100 peças do acervo entre equipamentos científicos, peças de equipamentos e livros; 
11 entrevistas com professores e  06 servidores; 1ª exposição presencial do MUVIe 
durante a 10ª MPU e no X Encontro das Ações de Educação à Distância, com o 
registro de 148 visitantes. Estão previstas para 2012 nova exposição presencial do 
MUVIe, novas entrevistas e a continuidade da sistematização do acervo. Estas ações 
têm revelado a história da FURG construída com os esforços de pessoas que 
acreditaram no desenvolvimento do ensino superior na cidade do Rio Grande. 
Comparando-se ao momento atual de expansão das Universidades Federais e as 
mudanças que a FURG vem passando, é importante que a comunidade universitária 
reconheça o trabalho de cada um dos sujeitos que fizeram e fazem a FURG, 
desenvolvendo um sentimento de pertencimento e respeito à memória da Instituição.  
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