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Introdução

Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas
da FURG (13 anos).
Pandemia 2020 e 2021 => atividades remotas
site www.muvie.furg.br
oficinas, palestras, cursos, exposições online,
pelas redes sociais.
distanciamento - nos afasta do museu físico

Contexto: 



PROJETO ONLINE MUVIE 10+: PREPARANDO A
NOVA DÉCADA. 

Objetivos
ofertar atividades online para a promoção da educação patrimonial em Ciência
e Tecnologia;
automatizar o acesso ao inventário por meio de aplicativo de gerenciamento
patrimonial.



Dois anos de acervo fechado. Um cenário de
abandono. Poeira, mofo, infiltrações, pragas. 
O MUVIe não é um museu de fato, ele é um
projeto de extensão; sem equipe técnica
especializada, nem local adequado à rotina
museológica; também não contávamos com um
plano de emergência. 

DIFICULDADES NO ACESSO AO ACERVO



Objetivos deste trabalho

Um museu em pandemia, retrata as ações online
realizadas no segundo semestre de 2021, e o começo
do trabalho presencial no primeiro semestre de 2022,

junto ao acervo do MUVIe.



Metodologia e desenvolvimento

Pesquisa
histórica

Ações
Educativas

Ações
Museológicas

de preservação



Pesquisa história realizada na base da produção acadêmica do MUVIe. 
Metodologia: consulta ao Curriculum Lattes dos ex-bolsistas, e outros
integrantes da equipe no período de 2009 a 2021.

As produções foram divididas por ano e os anais e livros foram
consultados para a obtenção dos trabalhos na íntegra em formato pdf.

Disponibilização na página do MUVI-e;

ATIVIDADE 1. PESQUISA HISTÓRICA (2021)



03 resumos
23 resumos expandidos
04 artigos completos
02 capítulos 
01 livro

RESULTADOS DA ATIVIDADE 1



ATIVIDADE 2. AÇÕES EDUCATIVAS
(2021/2022)

Produção de 70
conteúdos entre cards

e stories nas redes
Facebook e Instagram



ATIVIDADE 2. AÇÕES EDUCATIVAS
(2021/2022)

Outubro mês da
Ciência e Tecnologia

 
Rodas Virtuais



ATIVIDADE 2. AÇÕES EDUCATIVAS
(2021/2022)

1a Exposição online
Aquarela Botânica



Atividade 3. Ações Museológicas de
preservação (2022)



No plano museológico do MUVIe não há uma
política para descarte,  sendo assim, nos
baseamos nos critérios de descarte de acervos
conforme definidos pela Política do Museu de São
Carlos (2016) “Os itens do acervo museológico
poderão ser descartados se: [ ... ] b. Consistirem
de pedaços ou fragmentos que não possam ser
identificados”.

459 peças
reinventariadas



A conservação preventiva dos acervos museais durante o período de pandemia foi uma
preocupação na maioria dos Museus nacionais e internacionais. No caso do MUVIe, como um
projeto de extensão, e não um museu de fato, os desafios de proteger o acervo durante o
período pandêmico, considerando ausência de recursos humanos e financeiros, levou a
algumas perdas e comprometimento do acervo. Contudo, o trabalho de intervenção realizado
pode minimizar danos, por meio da revisão, higienização, e atualização do tombamento e
inventário, o que evitou maiores perdas.
O novo cenário do MUVIe, com base na experiencia de oferta de oficinas, cursos e palestras
online, se estabelecerá em um modelo híbrido de atuação extensionista, com ações presenciais
que favorecem ao encontro, e ações nas redes que mantém um novo alcance do trabalho do
MUVIe.
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SEJA AMIGO DO MUVIE: ACESSE MUVIE FURG NAS REDES SOCIAIS.

OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO!

www.muvie.furg.br 


