
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CBB - CÂMARA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E BIOTECNOLOGIA ( PÔSTER )

NOME: MAURO BRUNO DA SILVA LACERDA

TÍTULO: EXPOSIÇÃO PALEONTOLÓGICA: “CONHECENDO O PASSADO EXTINTO” DO MUSEU DE ZOOLOGIA JOÃO MOOJEN, UFV- MINAS GERAIS

AUTORES: MICHELLE DE SALES MOREIRA DEMOLINARI, MAURO BRUNO DA SILVA LACERDA, MICHELLE SALES MOREIRA DEMOLINARI, MAURO BRUNO DA SILVA LACERDA, MONIQUE

PÓVOA DE OLIVEIRA, NATÁLIA BENEVENUTO LOPES, PEDRO SEYFERTH RIBEIRO ROMANO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: FÓSSEIS, DIVULGAÇÃO, MUSEUS

RESUMO

Museus de História Natural exercem um importante papel para a sociedade contemporânea, atuando na preservação do patrimônio científico e na divulgação de descobertas

científicas, sobretudo no campo da paleontologia. Desde agosto de 2015 iniciou-se uma parceria entre a UEMG-Ubá e a UFV objetivando catalogar as informações sobre

exposições de vertebrados fósseis no estado de Minas Gerais.Seis instituições foram avaliadas, com enfoque no material disponível para fins de exposição e ensino. Foi realizada

visitas in loco ao  Museu de Zoologia João Moojen, UFV, Viçosa (MZUFV) e Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, UFV, Viçosa (MCTAD). O MCTAD apresenta poucos

fósseis expostos, sem informações detalhadas. O MZUFV não apresenta fósseis expostos permanentemente, apesar de já ter realizado exposições periódicas e possuir um

acervo relevante, com mais de 300 exemplares catalogados em uma coleção didática, além de uma coleção científica incipiente. Foi realizada a divulgação científica no campo da

paleontologia na região da Zona da Mata mineira por meio de uma exposição temporária de fósseis no MZUFV durante a 14ª Semana Nacional de Museus, realizada entre os

dias 16 e 21 de maio de 2016. Os fósseis foram expostos com identificações que visavam tornar a exposição autoexplicativa e ao mesmo tempo mais atrativa ao público. Os

metadados apresentados na exposição consistiam de: (1) Identificação taxonômica; (2) Descrição do organismo; (3) Datação; (4) Localidade de ocorrência e (5) Representação

fotográfica. A exposição consistiu de 16 espécimes, desde vegetais fósseis (i.e., Pecopteris, Sphenophyllum), até grandes vertebrados como o tubarão Charcharodon megalodon

e costelas de dinossauros Saurópodes. A exposição atendeu cerca de 150 visitantes, que se surpreenderam com o acervo da instituição. Os dados parciais do estudo evidenciam

a importância de levar à sociedade a ciência do meio acadêmico, desmistificando conceitos e tornando a ciência paleontológica acessível a todo.
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