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Figura 1. Estrutura organizacional do Museu de Geociências. 

A Coordenação Geral do Museu de Geociências é responsável pela administração e 
representação: 

a) Presidir reuniões da Comissão de Coordenação do Museu e executar os encaminhamentos; 
b)  Desenvolver infra-estrutura de exposição e curadoria (física, equipamentos, custeio);  
c) Captar recursos para material permanente e consumo;  
d) Supervisionar o tombamento e circulação de material permanente;  
e) Apresentar balanços financeiros anuais;  
f) Organizar propostas de criação de entidades de apoio ao funcionamento do museu. 

 
A Coordenação de Ensino/Extensão é responsável pelas atividades didáticas e cursos de 
extensão: 

a) Elaborar proposta de oferta anual de cursos  e mini-cursos;  
b) Propor e coordenar cursos de formação de recursos humanos para o museu;  
c) Elaborar/supervisionar projetos extensão;  
d) Realizar/supervisionar a oferta de cursos e mini-cursos de extensão;  
e) Promover a captação de recursos para as atividades de divulgação. 
 
A Coordenação de Curadoria, além de substituir a Coodenação Geral, é responsável pelas 

coleções do museu:  
a)  Propor o sistema de curadoria do museu em coleções de pesquisa, de reserva e de atividades 

didáticas; 
 b) Implementar/supervisionar o tombamento de acervo;  
c) Treinar RH para triagem de acervo proveniente de doações e permutas visando o  

tombamento e armazenamento de peças;  
d) Controlar a movimentação, o empréstimo e a retirada de elementos das coleções; 

 
A Coordenação de Exposições/Divulgação é responsável pela montagem de exposições e 

promoção de eventos:  
a) Elaborar proposta anual para realização de conferências, palestras e oficinas;  
b) Elaborar proposta anual de eventos de divulgação da geologia e do museu;  
c) Elaborar proposta de organização da exposição permanente;   
d) Planejar/supervisionar exposições temáticas;  
e) Desenvolver/supervisionar a montagem de banco de dados : coleções, imagens e estratégias 

de ensino;  
f) Promover a captação de recursos para as atividades de divulgação. 
 

Prof. Dr. Dermeval Aparecido Do Carmo – Presidente 
Prof. Dr. Detlef Hans Gert Walde – Membro 
Profa. Dra. Edi Mendes Guimarães – Membro 

 



2. Deliberação do Conselho do IG 

  O Conselho do Instituto de Geociências aprovou na 158ª Reunião, realizada no dia 15 de 

outubro de 2007, a nova estrutura organizacional do Museu de Geociências do Instituto apresentada 

pela comissão instituída pela resolução 007/07 e, nomeou o Prof. Dr. Detlef Hans-Gert Walde como 

Coordenador Geral. 

Em seguida, o Prof. Walde convidou para as coordenações: 

1. Curadoria: Prof. Dr. Dermeval Aparecido Do Carmo 

2. Exposições/Divulgação: Profa. Dra. Maira Barberi 

3. Ensino/Extensão: a nomear 

 

  
 


