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1 INTRODUÇÃO 
 

O projeto Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas da FURG 
(MUVIe) foi criado em 2009 objetivando salvaguardar a memória e a história das 
Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) através de 
tombamento e inventário das peças que fizeram parte das aulas práticas, catalogar 
de forma digital os equipamentos científicos para assim poder contar a história de 
como esses equipamentos eram usados (MUVIe, 2013). O objetivo deste trabalho é 
apresentar o tombamento e o inventário das peças e equipamentos científicos que 
fazem parte do MUVIe, devido a importância da organização e controle de um acervo 
museológico, tanto para o adequado acondicionamento das peças quanto para as 
subseqüentes pesquisas históricas dos usos originais destes elementos no passado 
e destinos na atualidade.  
 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia de história oral utilizada com base em TOUTIER-BONAZZI  
(1998). As entrevista foram feitas com técnicos e professores (ativos e aposentados) 
que atuaram nas ciências fisiológicas, atualmente lotados no Instituto de Ciências 
Biológicas da FURG. A partir da apresentação da peça ou de fotos do equipamento, 
buscas-se a identificação do acervo e compreender seus usos nas aulas práticas, 
assim como registrar os motivos pelos quais deixaram de ser utilizados, outros usos, 
e os possíveis equipamentos e/ou metodologias modernas que os substituíram. Os 
métodos de identificação abrangem o tombamento em Livro Tombo do MUVIe e o 
inventário em ficha própria do MUVIe desenvolvida por CORREA & VELLOSO (2011).  

Após o inventário, os equipamentos e peças de equipamentos científicos, são 
fotografados e digitalizados. As informações de cada peça do acervo deverão ser 
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publicadas no site do Museu (www.muvie.furg.br), utilizando a linguagem 
computacional Joomla (Sistema Gerenciador de Conteúdo) a fim de torná-lo uma 
ferramenta acessível, didática e ilustrada para a pesquisa e ensino das ciências 
fisiológicas. 

 
 

 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 

Tendo em vista que o projeto está em andamento, os resultados apresentados 
são parciais devido a constante pesquisa que as bolsistas estão realizando através 
do tombamento do acervo, inventário das peças, e produção das fotografias e da 
digitalização. Todos os equipamentos e peças científicas já foram higienizados e até 
o momento o processo de Tombamento dos equipamentos e das peças de 
equipamentos científico foi completado com o tombo de 136 elementos. Destas peças, 
39 foram inventariadas. Sendo 37 da categoria equipamento científico, 1 peça de 
equipamento científico e 1 objeto. A fotografia e digitalização das peças estão sendo 
realizadas ao final do inventário. As peças cujos os membros da equipe desconhecem 
a definição e/ou usos e aplicações serão apresentadas aos servidores das ciências 
fisiológicas para pesquisa das informações. 
 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta de inventariar as peças do acervo do Museu visa o enriquecimento 
teórico sobre a história dos elementos do acervo e o acesso à essa fonte para 
pesquisadores da comunidade multidisciplinar da nossa Instituição de Ensino, assim 
como os diferentes públicos que tem como interesse de pesquisa na temática 
desenvolvida, conseguindo assim propiciar com o projeto o ensino, a pesquisa e a 
extensão de forma integrada. Além disto, o inventário permitirá uma pesquisa prática 
e melhor conservação das peças, que não precisarão ser manuseadas para serem 
encontradas, favorecendo a preservação do acervo. 
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