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RELATÓRIO ANUAL DO MUSEU DE GEOCIÊNCIAS-ANO 2011

INTRODUÇÃO
O presente relatório expõe as atividades desenvolvidas pelo Museu de Geociências do
Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, ao longo do exercício de 2011.
Criado em 1973 e inaugurado em 1984, possui um dos mais importantes acervos do Estado, que
inclui minerais, rochas, gemas, fósseis, dentre outros, com amostras de várias partes do mundo,
porém, com ênfase na Região Amazônica.
O Museu de Geociências tem como objetivo principal as visitas orientadas a alunos do
ensino fundamental, médio e superior. Essas visitas têm como finalidade aguçar, despertar, motivar
e incentivar os estudantes à pesquisa e ao interesse pela ciência da terra, bem como difundir a
profissão de geólogo. O Museu de Geociências também é um local de apoio para o desenvolvimento
de pesquisas para teses e dissertações. Ele também disponibiliza as amostras de seu acervo para a
exibição pública, realização de trabalhos científicos, empréstimos e orientação em feiras de ciências
nas escolas públicas e particulares. Entre suas funções ligadas à cultura e extensão, conta com o
apoio do Grupo de Mineralogia e Geoquímica Aplicada (GMGA), o qual participa com exposição
nos eventos como congressos, workshop, apresentação de palestras, oficinas e mini cursos.

CATEGORIA DA UNIDADE
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
NOME COMPLETO: Museu de Geociências
SIGLA : MUGEO

ATO DE CRIAÇÃO:
O Museu de Geociências foi criado em 1973 e inaugurado em 1984.

RELAÇÃO NOMINAL E E-MAIL DOS DIRIGENTES:
Tem como dirigente o curador Marcondes Lima da Costa.
E-mail: mlc@ufpa.br

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:
A continuidade das atividades do Museu de Geociências é desenvolvida através do empenho do
curador Marcondes Lima da Costa, juntamente com o Grupo de Mineralogia e Geoquímica Aplicada
(GMGA), principalmente os alunos de mestrado e doutorado, do qual é líder, e da colaboração voluntária
de Henrique Diniz Farias de Almeida, os quais fornecem o apoio necessário para essa unidade.
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CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:
Joana Suely da Silva Ribeiro (Até março de 2011)
Patrícia Silva Pinheiro (atual assistente administrativo)

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS:
As amostras dos minerais são catalogadas, apoiadas com fotos digitais, nome, fórmula química,
procedência, doador e ocorrência geológica;
Organização e participação de exposições temáticas em colégios, feiras de ciências e outros;
Exibição das amostras para alunos e comunidade em geral.

PRODUÇÃO INTELECTUAL
Publicação do livro “Ciência dos Minerais a Mineralogia”, em conjunto com o PPGG.

INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE;
A área do Museu de Geociência compreende um espaço de 120 m2, dividido em: hall de entrada e
salão nobre;
Conta com a infraestrutura do laboratório de Gemologia, formado pelo Grupo de Mineralogia e
Geoquímica Aplicada (GMGA), do Programa de Pós-Graduação, com o apoio do CNPq.

EVENTOS REALIZADOS:
Durante o ano de 2011 o Museu de Geociências recebeu visitantes do Ensino

Fundamental,

Médio e Superior, das escolas públicas e particulares do estado do Pará;
Participação em congressos com alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, do Grupo de
Mineralogia e Geoquímica Aplicada (GMGA), apresentando seus trabalhos científicos.
O número de visitantes neste ano de 2011 foi de 802, incluindo estudantes das escolas públicas e
particulares, bem como a comunidade geral.

Belém, 13.12.11

______________________________________
Prof. Dr. Marcondes Lima da Costa
Curador do Museu de Geociências da UFPA
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