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ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO-CULTURAIS - ATVs 
VISITAS VIRTUAIS A MUSEUS E EXPOSIÇÕES DE CIÊNCIA 

 
 
1 - INTRODUÇÃO 

 
Tendo em vista a decretação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia 

para a COVID-19, e a consequente suspenção das atividades acadêmicas presenciais da UFOP, 
bem como o recente esforço para o oferecimento de atividades à distância, e somando-se à 
iniciativa do Departamento de Museologia (DEMUL) da Escola de Direito, Turismo e Museologia 
(EDTM) da UFOP, conforme decisão de sua Assembleia de 03/06/2020, o Laboratório de 
Mediação e Ensino de Ciências e Astronomia (LABMECA), por meio de seu Coordenador Prof. 
Gilson Antônio Nunes oferece aos alunos do Curso de Museologia a possibilidade de participação 
de Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (ATVs). 

A proposta do LABMECA é o oferecimento de um Roteiro de Visitas Virtuais a Museus e 
Exposições de Ciências por meio de plataformas disponíveis na Internet, particularmente o Era 
Virtual (https://www.eravirtual.org). 

Após a visita o aluno participante da ATV irá elaborar um relatório enviado ao LABMECA, 
bem como o envio de um resumo estimulando novas visitas para publicação na rede social do 
LABMECA (https://pt-br.facebook.com/observatorioufop) e ainda está prevista a participação, 
voluntária, em uma reunião virtual (https://meet.google.com) onde o aluno comentará sua 
experiência para os demais alunos que participaram da atividade. 

Essa ação de ATV será certificada pelo LABMECA por meio de uma declaração de 12 
horas de atividades e 10 horas para os alunos que não puderem participar da reunião virtual. 

Considerando que os museus são instituições que atuam na preservação e promoção do 
patrimônio cultural, especialmente dos bens culturais móveis. Em todo o mundo museus das mais 
variadas tipologias tais como de arte, ciência e tecnologia, história, arqueologia, etnologia, cultura 
popular entre outros, trabalham diariamente para adquirir, pesquisar, documentar e expor suas 
coleções com a finalidade de educação, entretenimento e lazer.   
 Essas instituições voltadas para a sociedade e seu desenvolvimento, interagem com todos 
os públicos principalmente por meio de visitas presenciais às suas exposições. Na impossibilidade 
de atividades presenciais pela condição de isolamento social orientado pela OMS uma alternativa 
são as visitas virtuais.  
 
 
2 – OBJETIVOS 
 

Ao propor Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (ATVs) por meio de um Roteiro de 
Visitas Virtuais a Museus e Exposições de Ciências o LABMECA deseja cumprir os seguintes 
objetivos específicos: 
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1. Pesquisar, levantar e identificar as Visitas Virtuais a Museus e Exposições de Ciências 
existentes na Internet; 
2. Possibilitar aos alunos de Museologia conhecer novos museus e exposições compatíveis com a 
missão do LABMECA; 
3. Permitir aos alunos participar de Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (ATVs) 
correlacionadas à Museologia por meio de atividades à distância utilizando a Internet, em tempos 
de isolamento social; 
4. Disponibilizar informações e relatos sobre a experiência da visita virtual aos demais alunos 
participantes da ATV; 
5. Compartilhar informações e estimular o público em geral a realizar visitas virtuais a museus e 
exposições de ciências por meio das redes sociais do LABMECA. 
 
 
3 – JUSTICATIVA 
 

Considerando a decretação da OMS da pandemia para a COVID-19, bem como a 
suspenção das atividades acadêmicas presenciais da UFOP e o esforço atual para o 
oferecimento de atividades à distância e contribuindo com a iniciativa do DEMUL, da EDTM e, por 
conseguinte da UFOP, de acordo com decisão de sua Assembleia de 03/06/2020, o LABMECA 
oferece aos alunos do Curso de Museologia a possibilidade de participação de Atividades 
Acadêmicas Científico-Culturais (ATVs) à distancia utilizando plataformas disponíveis na Internet 
que possam contribuir com sua formação nesse período. 

 
 

4 - ATIVIDADES E METODOLOGIA 
 

De uma maneira geral, a proposta seguirá as seguintes etapas: 
 
1- O aluno interessado em participar desta ATV deverá visitar plataformas disponíveis na 

Internet, particularmente o Era Virtual (https://www.eravirtual.org), e escolher um 
Museu/Exposição de Ciências para realizar a Visita Virtual; 

 
2- Em seguida enviar um e-mail para o Coordenador do Laboratório de Mediação e Ensino 

de Ciências e Astronomia – LABMECA, Prof. Gilson Antônio Nunes manifestando o interesse na 
participação da ATV indicando o Museu/Exposição de Ciências e o sitio na Internet escolhido (E-
mail: gilson@ufop.edu.br); 

 
3- Após o retorno do e-mail do Coordenador do LABMECA realizar a visita ao 

Museu/Exposição de Ciências pactuado com o professor; 
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4- Realizada a visita ao Museu/Exposição de Ciências, pactuado com o professor, enviar 
um relatório, em Word, por e-mail ao Coordenador do LABMECA contendo: 

a) Capa 
b) Breve histórico do museu 
c) Descrição do museu e sua exposição 
d) Relato da experiência da realização da visita virtual 
e) Elaboração de um texto de 5 a 10 linhas para estimular novas visitas para publicação na 

rede social do LABMECA (https://pt-br.facebook.com/observatorioufop) 
f) Conclusão 
g) Manifestação de interesse ou não na participação da Reunião Virtual 
h) Sugestões para aperfeiçoamento da atividade (Opcional) 
i) Referências utilizadas (inclusive a plataforma de visita virtual) 

 
5- Recebido o relatório do aluno o Coordenador do LABMECA enviará ao aluno a 

confirmação de recebimento do documento com o prazo previsto para sua análise; 
 
6- Agendamento por e-mail pelo Coordenador do LABMECA da data e horário da 

participação de uma reunião virtual (https://meet.google.com) onde o aluno comentará sua 
experiência para os demais alunos que participaram desta ATV. 

 
7- Envio da declaração do LABMECA de participação da ATV ao aluno por e-mail pelo 

Coordenador. 
 

8- Publicação pelo Coordenador na rede social do LABMECA de um texto a partir daquele 
enviado pelo aluno para estimular novas visitas virtuais do público em geral (https://pt-
br.facebook.com/observatorioufop). 

 
 

5 - MUSEU/EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIAS COM VISITAS VIRTUAIS 
 

Na plataforma Era Virtual (https://www.eravirtual.org) especificamente o Coordenador do 
LABMECA selecionou os seguintes Museus/Exposições de Ciências para realizar a Visita Virtual 
à escolha do aluno (Figura 1): 

Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP 
Museu do Universo 
Museu do Virtual do INMETRO 
Exposição Biomas do Brasil – Rio + 20 
Exposição Cadê a Química - Casa da Ciência da UFRJ 
Exposição Energia Nuclear - Casa da Ciência da UFRJ 
Exposição a Química na História do Universo na Terra e do Corpo – Museu de Astronomia 

e Ciências Afins. 
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Outras plataformas ou sítios disponíveis na Internet com visitas virtuais a museus podem 
ser utilizadas desde que previamente acordado por e-mail com o Coordenador do LABMECA. 

 

 
Figura 1 – Visitas Virtuais a Museus e Exposições de Ciências na plataforma Era Virtual (ERA VIRTUAL, 2020) 

 
 
 
6 - CRONOGRAMA 
 
 

Propõe-se a participação nessa ATV, seguindo o cronograma: 
 
AGOSTO 
1- O aluno interessado em participar desta ATV deverá visitar plataformas Internet e 

escolher um Museu/Exposição de Ciências para realizar a Visita Virtual; 
2- O aluno deve enviar um e-mail para o Coordenador do LABMECA manifestando o 

interesse na participação da ATV e indicando o Museu/Exposição de Ciências escolhido; 
3- Após o retorno do e-mail do Coordenador do LABMECA o aluno deve realizar a visita ao 

Museu/Exposição de Ciências; 
 
SETEMBRO 
4- Elaboração e envio do relatório, em Word, por e-mail ao Coordenador do LABMECA da 

visita virtual realizada; 
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5- Recebimento do relatório do aluno por e-mail e envio ao mesmo da confirmação de 
recebimento do documento com o prazo previsto para sua análise pelo Coordenador do 
LABMECA; 

 
OUTUBRO 
6- Agendamento por e-mail pelo Coordenador do LABMECA da data e horário da 

participação de uma reunião virtual; 
7- Envio da declaração do LABMECA de participação da ATV ao aluno por e-mail pelo 

Coordenador. 
8- Publicação pelo Coordenador na rede social do LABMECA de um texto para estimular 

novas visitas virtuais do público em geral. 
 

 
7 – CONTATOS LABMECA 
 
Laboratório de Mediação e Ensino de Ciências e Astronomia – LABMECA 
Departamento de Museologia (DEMUL) 
Escola de Direito, Turismo e Museologia (EDTM) 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
 
Coordenador Prof. Gilson Antônio Nunes 
E-mail: gilson@ufop.edu.br 
Telefone: 31-99961-1199 
Facebook: https://pt-br.facebook.com/observatorioufop 
 
 
8 – REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ERA VIRTUAL, Visitas Virtuais. Disponível em: <https://www.eravirtual.org/visitas-virtuais/>. 
Acesso em: 04/06/2020.  
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