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Coordenadora: Sandra de Brito Barreto
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Área Temática Principal: Cultura
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Unidade de Origem: GEOLOGIA
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Resumo da Proposta:
O projeto Memória MMR promove a cultura da geociência, representada pelo acervo geológico e científico, e a história
do Museu de Minerais e Rochas e do Curso de Geologia, para o público acadêmico e sociedade em geral através da
mediação e de ações educativas em seu espaço de exposição. Desenvolvida em parceira entre profissionais da Geologia
e da Museologia, o projeto Memória MMR desenvolve a atividade de pesquisa documental para acrescimento, revisão e
atualização das informações relacionadas ao acervo e ao museu, produzindo e difundindo o melhor conhecimento sobre
a geociências, sobre a UFPE e sobre a ciências no geral, no Estado de Pernambuco. As informações e conhecimentos
produzidos são disseminados junto ao público presencialmente ou via site do Memorial. Para além da pesquisa
documental e mediação da história e do acervo, promove a inclusão social através de propostas de acessibilidade e de
valorização do uso da mineralogia brasileira pelas diferentes culturas presentes no país. Através dessa ação, o Museu de
Minerais e Rochas, que completou em 2017 cinquenta anos de existência, dá continuidade ao seu papel de difusor e
promotor do conhecimento cientifico e da memória institucional da UFPE e da Geologia Pernambucana.

Objetivo Geral:
- Promover e disseminar o conhecimento científico e histórico relacionados ao Museu de Minerais e Rochas e à Geologia
Pernambucana, para toda a sociedade.

Objetivos Específicos:
- Formar mediadores e cidadãos respeitosos com o patrimônio público;
- Atrair o acadêmicos do Campus Universitários, Escolares, docentes, profissionais e técnicos e comunidade do entorno
para utilizar o serviço de disseminação e de mediação da informação cientifica sobre as geociências.
- Realizar a visitação à escolas, colégios, centros e associações localizadas no bairro do entrono da UFPE;
- Estimular e reforçar a visitação presencial ao espaço expositivo;
- Divulgar e popularizar os conteúdos de geociências;
- Despertar vocações;
- Expor os ganhos para a sociedade e pessoais (de professores, alunos e profissionais) trazidos pelo desenvolvimento
teórico e prático da geologia.

- Fazer a ponte do conhecimento científico do planeta Terra, quanto a aspectos geológicos, e o cotidiano dos
visitantes/alunos;
- Atuar na formação conceitual de desenvolvimento sustentável x uso de recursos naturais;
- Aplicar as aulas temáticas já existentes e elaborar novas aulas temáticas a serem ministradas no MMR/Campus UFPE e
nas escolas visitadas;
- Realizar a vivência do momento NiFe com os jogos didáticos/educativos e o caderno Passatempo (caderno de
atividades lúdicas) nas escolas e no MMR/Campus UFPE;
- Realizar a vivência do momento NiFe com os recursos voltados para público com deficiência visual sejam estes jogos
didáticos/educativos e o caderno Passatempo (caderno com conteúdo em geociências e informações sobre o museu em
brailler) nas escolas e no MMR/Campus UFPE;
- Criar e dinamizar a divulgação do MMR em mídias escrita, falada e televisiva;
- Dar visibilidade ao museu através da alimentação contínua do seu site institucional e Memorial ampliando
constantemente seu conteúdo.
-Produzir, em caráter interdisciplinar, conhecimentos teóricos sobre a função dos memoriais e possibilidades de
conversa com as diversas atividades da museologia e outras áreas do conhecimento.

