
Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
19ª Mostra da Produção Universitária - MPU 

Rio Grande/RS, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020 
ISSN: 2317-4420 

 

1 

10 ANOS DO PROJETO DE EXTENSÃO MUSEU VIRTUAL DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS DA FURG – MUVIE 

 

 

 
ALVES, Amanda Cristina dos Santos Costa; SILVA, Cátia Simone Ramos da; 

GONÇALVES, Carla Amorim Neves.  
 

GONÇALVES, Carla Amorim Neves (orientadora)  
amandacristinasca@gmail.com  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

 

Palavras-chave: CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO PATRIMONIAL; MUSEOLOGIA; 

PATRIMÔNIO CIENTÍFICO; CULTURA. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Em outubro de 2019, o projeto de extensão Museu Virtual do Ensino de 
Ciências Fisiológicas da FURG – MUVIe, completou 10 anos de sua criação. 
Vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG, visa a salvaguarda dos antigos equipamentos do ex– 
Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF) da FURG. O DCF perdurou por 
quatro décadas, e acumulou um grande número de equipamentos científicos e 
tecnológicos para o ensino prático nas áreas de saúde e biológicas.  

Durante uma década o MUVIe vem recontando a história do ex- 
Departamento e das pessoas que fizeram parte desta história, através do 
acervo museológico, realizando oficinas, exposições, produtos científicas e 
culturais, divulgados nas redes sociais do projeto e site (https://muvie.furg.br/). 
O MUVIe planejou em seu aniversário diversas ações de ensino, pesquisa e 
extensão que culminaram na realização de oficinas e exposições, produção de 
um vídeo-documentário, lançamento do Ebook Guia MUVIe e um seminário 
comemorativo em homenagem a história do museu e dos servidores 
aposentados pelas ciências fisiológicas da FURG.  
 

 
2 METODOLOGIA  

Para a realização das oficinas de valorização patrimonial, cultural e científica, 

seguiu as metodologias do Guia do IPHAN (2012) de Funari & Funari (2008) e 

Pelegrine (2009) e GRANATO et al., 2010.  

A metodologia abordada para os preparativos da realização do seminário de 
comemoração, foi planejado contendo a elaboração do e-book Guia MUVIe; a 
escolha das fotografias, equipamentos científicos e banners que iriam compor a 
exposição; a preparação de seminários e apresentações; a lista de 
homenageados Amigos do MUVIe; a criação do convite, placas, marcadores, 
canetas e bottons, com o lançamento da logomarca comemorativa, e a 
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divulgação no facebook e site do MUVIe, site da  FURG e entrevista na Rádio 
FURG FM.  

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O seminário dos 10 anos do MUVIe aconteceu em outubro de 2019, no 
CIDEC-Sul, localizado na FURG, e contou com a presença de estudantes, ex- 
servidores, ex-bolsistas, parceiros do museu, familiares, amigos, e estudantes 
do ensino fundamental. Durante a tarde de comemoração foi apresentado o 
vídeo-documentário Pioneiros II, os projetos que o MUVIe já desenvolveu, 
exposição fotográfica, exposição dos equipamentos científicos, lançamento do 
e-book Guia MUVIe, entrega das homenagens. Ainda durante o ano de 2019 o 
MUVIe participou de eventos, congressos e ministrou oficinas. Durante a 
47ª Feira do Livro da FURG, fevereiro de 2020, ocorreu o lançamento do livro 
físico Guia MUVIe.  
  

Fotos: Ações MUVIe 2019-20. Seminário Comemorativo (a), Exposição 
(b), Homenagem Amigo do MUVIe e logo comemorativa (c), Lançamento 

do Guia MUVIe 47ª Feira do Livro da FURG. 
 

 
Fonte: Acervo do MUVIe. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na sua primeira década de atuação (2009-2019), o projeto de extensão 

MUVIe, constituiu-se como espaço formativo acadêmico e extensionista, 

reconhecido por toda a universidade e mesmo em editais externos de fomento. 

Aos estudantes de graduação e pós-graduação, e mesmo aos docentes e 

técnicos da equipe coordenadora, serviu como um cenário de formação 

complementar, para os primeiros, e continuada, para os últimos, socialmente 

referenciada, na medida em que suas ações aprendiam a dialogar com a 

comunidade externa, e amadureciam, se direcionando ao entendimento e 

atendimento das reais necessidades do público alvo, estudantes e professores 

da educação básica. O ensino de ciências, permeado pelas artes, pela cultura , 

pela educação patrimonial, se fez uma constante, nas ações do MUVIe, e hoje 

se direciona para outros públicos, dando sequencia a missão do museu. 
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