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Museus e centros de memória universitários são fonte de irradiação de conhecimento e espaços mantenedores de
diversidade e da história do saber científico no Brasil.
Preservação e conservação da contribuição acadêmico-científica bem como a exposição e divulgação do conhecimento
fazem parte da missão do Centro de Memória da Medicina.
O presente projeto tem como objetivo a criação de uma exposição permanente na Galeria Antônio Gomide, de 12
exposições temporárias no "Corredor da Memória", uma biblioteca e um espaço de ação educativa na Sala Oswaldo
Costa. Além disto, pretendemos executar o planejamento, teste e confecção de jogos e atividades educativas para sua
utilização em visitação de público jovem, em especial de alunos do ensino médio.
A presente proposta trata de todas as etapas que precedem a produção de materiais didáticos em espaços não formais
de educação. Além do planejamento das exposições temporárias que atingem todo o público frequentador da Faculdade.
Belo Horizonte oferece uma infinidade de opções culturais à população. Entretanto, parte do público escolar não tem
acesso a elas e muitas vezes até desconhecem sua existência. A Universidade em seu movimento extensionista apoia a
abertura de seus museus e centros de memória ao público externo com intuito de mostrar seu acervo e seu papel na
sociedade. O planejamento de ações educativas demanda estudo, projeto de recursos didático-pedagógicos que facilitem
a interação e a fixação de conceitos da exposição e do acervo do centro de memória.
Por ser a cultura patrimônio da sociedade, é função da escola fazer com que seus alunos reconheçam esses locais,
como também que tenham acesso aos mesmos. Nesse sentido, tendo em vista uma formação plural, este projeto oferece
oportunidade para que alunos e professores da rede pública e visitantes externos usufruam os equipamentos culturais
disponíveis da Universidade Federal de Minas Gerais, especificamente no Centro de Memória da Medicina.
As atividades da escola e o trabalho do professor, responsável pela mediação do aluno com o conhecimento, serão
apoiados por materiais pedagógicos que reforçam a intencionalidade da experiência e articula os conteúdos de diferentes
áreas curriculares com os objetos socioculturais, fenômenos naturais e outras fontes de conhecimento com as quais os
alunos irão interagir em suas visitas.
O ensino médio já busca estruturar-se em consonância com o avanço do conhecimento científico e tecnológico, fazendo
da cultura um componente da formação geral, articulada com o trabalho produtivo. É neste espaço de possibilidades que
a Universidade e seus espaços museais podem e devem interagir com este segmento, futuros alunos em potencial. Para
tanto, o material didático proposto pressupõe a vinculação de conhecimentos científicos com a prática relacionada à
contextualização dos fenômenos físicos, químicos, biológicos e sociais, bem como a superação das dicotomias entre
humanismo e tecnologia e entre a formação teórica geral e a técnica-instrumental.
Objetivos gerais
Produção de material didático para as ações educativas do Centro de Memória da Medicina voltados para o público
jovem do ensino médio de escolas públicas da cidade de Belo Horizonte.
Definição de conceitos estruturantes que nortearão a exposição e a ação educativa como Saúde, Vida, Medicina,
Educação em Saúde.
Divulgação do Patrimônio Cultural Científítico nas 12 exposições temporárias do Corredor da Memória(pesquisa, seleção
e digitalização do material, elaboração de legendas).
Objetivos específicos
Ampliar a atividade do Centro de Memória da Medicina para o público do ensino médio.
Divulgar o Acervo Científico do Centro de Memória da Medicina em 12 exposições temporárias no Corredor da Memória.
Divulgar os cursos oferecidos no Campus Saúde ( Medicina, Fonoaudiologia, Técnico de Radioterapia, Nutrição,
Enfermagem, Gestão de Serviços de Saúde).
Preservação, identificação e valorização do patrimônio científico cultural brasileiro.
Colaborar para a formação de uma consciência dos princípios científicos e da Ciência de uma forma geral , promover a
valorização das diversas formas de ensino, pesquisa da medicina, além da expressão da cultura científica (material),
trabalhando de forma crítica questões atuais.
Pesquisa de Público, uma vez que os protótipos e as ações educativas passarão por testes.
Estabelecimento de parcerias com Escolas Estaduais e Municipais.
Requalificação do espaço da Galeria para exposição permanente, biblioteca e ação educativa. Organização do Museuacessibilidade geral.
Metodologia
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Planejamento, junto ao setor de Engenharia e Arquitetura da Faculdade de Medicina, da requalificação dos espaços do
setor para criação de uma biblioteca, espaço de exposição permantente e de ação educativa.
Levantamento geral do acervo do Centro de Memória, em especial da exposição.
Estabelecimento de cortes temáticos e cronológicos segundo projeto pedagógico da Secretaria de Educação de Minas
Gerais.
Levantamento de dados e pesquisa histórica.
Preenchimento de ficha catalográfica segundo modelo estabelecido pela Rede de Museus contendo informações básicas
sobre a peça do acervo.
Planejamento da atividade educativa: tema, tempo, público, conceitos estruturantes, e pesquisa final, ou seja,
questionário para verificação do conteúdo do aprendizado.
O material didático (cartilha, apostila, jogos) será desenvolvido com membros da equipe e auxílio da Assessoria de
Comunicação Social da Faculdade de Medicina (na criação, concepção, identidade visual e possibilidade de desenvolvel
jogos virtuais também).
Divulgar o acervo do setor através das exposições temporárias/temáticas do Corredor da Memória.
Aplicação de testes em visitação para adequação da ação educativa, trajeto da visitação, legendas, segurança e outros
ítens.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Pesquisa de público levando em consideração o uso dos protótipos e os planejamentos de ação educativa com grupo de
controle de alunos de ensino médio.
Para a equipe: reuniões mensais com avaliação de produção.
Questionário a ser aplicado no grupo de controle sobre conceitos, práticas, acervo e jogos educativos desenvolvidos.
Avaliação, junto a Assessoria de Comunicação, equipe do projeto e aos alunos do curso de História da Medicina sobre
material produzido pela equipe e outras maneiras de incrementar a ação educativa.
Site
www.medicina.ufmg.br/cememor
Origem do público-alvo
Interno e Externo
Caracterização do público-alvo
O desenvolvimento destes materiais didáticos tem como público alvo alunos do ensino médio do estado de Minas Gerais,
em especial os das escolas públicas de Belo Horizonte.
Público interno (alunos e professores do Campus Saúde) que irão auxiliar na produção do material didático,
desenvolvimento do planejamento da ação educativa, identificação do acervo dentre outras atividades.
Pesquisadores e ex-professores que frequentam constantemente o Centro de Memória.
Captação por edital de fomento
Sim
Articulado com política pública
Não

ESTUDANTES MEMBROS DA EQUIPE
Plano de atividades
Planejamento arquitetônico do espaço da Galeria Antônio Gomide para acomodar biblioteca, exposição permanente e
local para ação educativa.
Levantamento do acervo das exposições ("Corredor da Memória", "Peças de Anatomia", "Nas Veias da Memória: alguma
História da Medicina".
Levantamento do acervo do Centro de Memória.
Digitalização e informatização do acervo.
Seleção de temas.
Planejamento das exposições do Corredor da Memória.
Planejamento das ações educativas
Seleção de vocabulário adequado.
Estudo dos materiais didáticos pertinentes à ação educativa. Planejamento de jogos, cartilhas, folders, cartazes,
legendas junto à Assessoria de Comunicação Social da Faculdade de Medicina.
Aplicação de teste com os jogos e material didático selecionado junto ao grupo de controle.
Aplicação de teste da ação educativa com grupo de controle.
Avaliação dos testes.
Entrega de relatório e dos protótipos desenvolvidos.
Plano de acompanhamento e orientação
Orientação diária dos estudantes
Reuniões mensais
Acompanhamento dos testes e da pesquisa de público
Avaliação do orientador do relatório e seu processo de elaboração
Processo de avaliação
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Avaliação do rendimento mensal da produção de cada membro da equipe conforme Plano de Atividades Proposto.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
Infra-estrutura física
O Centro de Memória da Medicina ocupa mais de 500 m² da Faculdade de Medicina. Conta com o Corredor da Memória
com 5 telões para exposições temporárias, duas galerias de exposição, sala de reserva técnica, sala de acervo e
biblioteca. A Faculdade possui infra estrutura para receber visitantes: estacionamento, banheiros e bebedouros.
Vínculo com Ensino
Sim
Vínculo com Pesquisa
Sim
Público estimado
1.600

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações adicionais
O Centro de Memória oferece desde 1979 a disciplina optativa (1 crédito) para estudantes do Campus Saúde e qualquer
outro público interessado.
Por possuir material inédito e raro sobre a História da Medicina, História da UFMG, o Centro de Memória recebe
regularmente pesquisadores de graduação e pós graduação (de diversas áreas do conhecimento) interessados em fazer
uso dessas fontes documentais e bibliográficas.

EQUIPE
Participação
Coordenador

Nome

Telefone

LUCIANO AMEDEE
PERET FILHO

E-mail
lucperetf@medicina.uf
mg.br

Co-coordenador ETHEL MIZRAHY ( 3 1 ) 3 4 0 9 - ethelmizrahy@yahoo.c
CUPERSCHMID 9 1 0 6
om.br
Co-coordenador HUMBERTO JOSE
ALVES
(31) 34099631
Co-coordenador TARCIZO AFONSO
NUNES
(31) 34099330
Bolsista(Outras) A N A
LUISA
MOREIRA SILVA ( 3 1 ) 3 4 4 5 4659

humalves@ufmg.br
humalves@ufmg.br

Unidade Departamento/
Curso/Setor
Faculdad Depto Pediatria
e
d e
Medicina
Faculdad e
d e
Medicina
- Fundep
Faculdad Depto Anatomia
e
d e e Imagem
Medicina
Faculdad Depto Cirurgia
e
d e
Medicina
HISTORIA

tan@ufmg.br
diretor@medicina.ufm
g.br
anamoreira2014@ufm
g.br
analuiisa95@hotmail.c
om
Bolsista(PROEX A L E X A N D R E
agmam@eci.ufmg.br
T)
GUILHERME DE M ( 3 1 ) 9 9 1 6 - alexandreguilherme1
A Z E V E D O 5077
@gmail.com
M E N E Z E S
Participante
ENIO ROBERTO
eniopietra@ufmg.br
Faculdad
PIETRA PEDROSO ( 3 1 ) 3 4 0 9 - enio@medicina.ufmg.b e
d e
9106
r
Medicina
Participante
AJAX
PINTO
ajax@medicina.ufmg.b Faculdad
FERREIRA
(31) 3409- r
e
d e
9672
cememor@medicina.u Medicina
fmg.br
Participante
TARCISIO PASSOS
campos@nuclear.ufm Escola de
RIBEIRO
D E ( 3 1 ) 3 4 0 9 - g.br
Engenhar
CAMPOS
6691
tprcampos@yahoo.co ia
m.br
Participante
MARCUS VINICIUS
marcusvinicius@ufmg. I n s t i t u t o
DOS SANTOS
( 3 1 ) 3 4 0 9 - br
Ciências
9644
marcus195@gmail.co Biológica
m
s

MUSEOLOGIA

Período
16/02/2016 a
02/01/2014 a
31/12/2017
16/12/2014 a
31/12/2017
16/12/2014 a
31/12/2017
01/07/2014 a
31/12/2017
01/05/2015 a
01/04/2017

D e p t o C l i n i c a 01/02/2015 a
Medica
31/12/2017
Depto Cirurgia

02/01/2014 a
31/12/2017

D e p t o 11/09/2014 a
E n g e n h a r i a 31/12/2017
Nuclear
Diretoria

11/09/2014 a
31/12/2017
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Participante
Participante

Participante
Participante
Participante

Participante

Participante
Participante

Participante

Participante
Participante

Participante

G I L B E R T O
BOAVENTURA
CARVALHO
VINÍCIUS MILLEO
MOURA

( 3 1 ) 3 4 0 9 - gilbertoboaventura@uf FUNDEP 9651
mg.br
UFMG

15/09/2014 a
31/12/2017

( 3 1 ) 3 4 0 9 - ARQMEDICINA@GM setor de 9795
AIL.COM
engenhar
i a
e
arquitetur
a
d a
Faculdad
e
d e
Medicina
da UFMG
DESIRÉE AGUIAR ( 3 1 ) 3 4 0 9 - medicina.criacao@gm FUNDEP SUZUKI
9651
ail.com
UFMG
MARIA DO CARMO ( 3 1 ) 3 4 0 9 - ducaroberto@uol.com. ufmg
S A L A Z A R 9106
br
M A R T I N S
ENEIDA RICARDO ( 3 1 ) 3 4 0 9 - ARQMEDICINA@GM U N I V E R 9795
AIL.COM
SIDADE
FEDERA
L
DE
MINAS
GERAIS
I T A M A R ( 3 1 ) 3 4 0 9 - itamar.sardinha@gmai Faculdad S A R D I N H A 9106
l.com
e
d e
Medicina
ufmg
K A I S E R
kaiser@ufmg.br
Faculdad C e n t r o
de
B E R G M A N N ( 3 1 ) 8 5 6 4 - kaiser@ufmg.br
e
d e Memoria
GARCIA E SILVA 0 0 0 0
Medicina
MARIA FERNANDA ( 3 1 ) 3 4 8 5 - fernandaoli.maria@gm I n s t i t u t o M O R E I R A D E 0046
ail.com
d
e
OLIVEIRA
Educaçã
o MG
SARAH SAGGIORO
sarahsaggioro4@ufmg C.SUP.TECNOL
DE CARVALHO
( 3 1 ) 8 1 3 5 - .br
OGIA
EM
7702
sarahsaggioro@gmail.
RADIOLOGIA
com
SARAH CAMPOS
HISTORIA
CARDOSO
( 3 1 ) 8 5 9 4 - sarahcamp15@gmail.c
4568
om
ANNY CAROLINE ( 3 1 ) 3 4 8 5 - annycarol2000@hotm I n s t i t u t o GONÇALVES DA 9 4 0 1
ail.com
d
e
SILVA
Educaçã
o MG
LETICIA ALVES
leticiaam@ufmg.br
MUSEOLOGIA
MARTINS
( 3 1 ) 8 8 7 5 - leticiaalvesmartins@ht
4614
omail.com

11/09/2014 a
31/12/2017

15/09/2014 a
31/12/2017
02/01/2014 a
31/12/2017
11/09/2014 a
31/12/2017

01/09/2015 a
31/12/2017
01/01/2015 a
01/04/2017
01/02/2016 a
31/12/2016
01/02/2016 a
31/12/2016
01/01/2016 a
31/12/2016
01/02/2016 a
31/12/2016
01/04/2016 a
31/12/2016

PARCERIAS
CNPJ
Nome
Caracterização
11.990.014/0001 ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS Instituição Privada sem fins lucrativos
-16
E AMIGOS DA FACULDADE DE
MEDICINA

Tipo
Outros

ABRANGÊNCIAS
Nome
Estado
Centro de Memória da Minas Gerais
Medicina - Faculdade
de Medicina UFMG

Município
Belo Horizonte

CEP

Detalhes

AÇÕES VINCULADAS
Tipo

Registro

Título da Ação de Extensão

Status da
Ação
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Evento

201923

Corredor da Memória: trajetórias, memórias, acervos e patrimônio Ativo
científico

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Público atingido
3991

RESULTADOS GERAIS
Data
Resultados
17/09/2014 Segundo Superintendência Administrativa da Faculdade de Medicina, circulam pela Faculdade de Medicina
cerca de 4 mil pessoas diariamente entre professoes, alunos, funcionários. Com a instalação de exposições
temporárias no "Corredor da Memória", este público cresceu, pois a mostra ocorre em lugar de circulação
intensa de pessoas que tem acesso às imagens temáticas de cada exposição proposta. Com instalação de
câmera de segurança poderemos, em breve, quantificar as pessoas que acompanharam as imagens nos 5
telões e fazer levantamento quantitativo preciso. Os dados do público são flutuantes e não incluem alunos
dos novos cursos de Radiologia e Fonoaudiologia, já que este levantamento é de abril de 2011.
17/02/2016 Exposição "A invasão da Faculdade de Medicina" de 02/05/2014 a 11/06/2014 com 26 imagens inéditas do
acervo sobre o assunto.
17/02/2016 Exposição "A hanseníase em Minas Gerais: Colônia Santa Izabel na década de 1930". De 09/09/2014 a
30/11/2014.
17/02/2016 Em seus espaços expositivos foram colocados estrategicamente livros de assinatura. Constatamos que o
CEMEMOR foi visitado por 876 pessoas que assinaram este registro. Vale lembrar que no Corredor da
Memória passam em média, diariamente, cerca de 3991 pessoas diariamente, parte desse público para ver
as imagens exibidas.

17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016

O CEMEMOR recebeu em 2015 41 pesquisadores com demandas diversas sobre História da Medicina,
História da Saúde e História das Doenças conforme caderno de registro interno.
Exposição do Acervo do Centro de Memória da Medicina, no "Corredor da Memória" com 110 imagens. De
01/03/2014 a 30/04/2014.
Exposição "Medicina na Copa" com 31 imagens. De 12/06/2014 a 12/07/2014.
Exposição "Formas de nascer no Ocidente" com 92 imagens. De 06/08/2014 a 08/09/2014.
Exposição "Horto Medicinal Frei Veloso: espaço de ensino, pesquisa e extensão do Campus Saúde da
UFMG" de 01/12/2014 a 01/02/2015.
Exposição "Ilustração Científica: exposição Medicina e Saúde" de 02/02/2015 a 31/03/2015. Com
participação do grupo Graft da profa. Ana Cecília Rocha Veiga.
Exposição "Entre páginas" com 167 imagens do acervo encontrado dentro de livros. De 22/06/2015 a
19/10/2015.
Exposição "Borges da Costa: um legado para a História da Medicina" com início em 12/01/2016.
Exposição "Almanaque Médico da Província: O Erário Mineral de Luis Gomes Ferreyra (1735)", de
09/04/2015 a 18/06/2015.
Exposição "Sensibilidade Social e Rumos Políticos: Maria Auxiliadora Lara Barcelos" de 20/10/2015 a
30/11/2015
Visita do socioeducativo de Justinópolis/Ribeirão das Neves, 13/10/2015
Visita do socioeducativo de Justinópolis/Ribeirão das Neves,15/01/2016
Visita do socioeducativo de Justinópolis/Ribeirão das Neves, 18/03/2016
Visita do socioeducativo de Santa Clara, nos dias 17/03 e 22/03 de 2016.
Participação na Mostra das Profissões UFMG de 14 a 15 de novembro de 2015
Participação no Seminário Desafio das Instituições Culturais e dos Museus no Brasil, dia 05 de julho de 10 as
16:30.
Público visitante do site do cememor até janeiro de 2016
Visita do socioeducativo de Justinópolis/Ribeirão das Neves, 25/11/2015
Visita do socioeducativo de Justinópolis/Ribeirão das Neves, 28//01/2016
Visita do socioeducativo de Justinópolis/Ribeirão das Neves, 31/03/2016.
Visitação Noturna do Centro de Memória da Medicina - feita uma vez por mês em parceria com o prof. Gilmar
Tadeu de Azevedo Fidelis.
Público visitante de Pesquisadores: pessoas que fizeram pesquisa em nossa biblioteca histórica e acervo
documental entre 2015 e 2016.
Visitantes das galerias do Centro de memória da Medicina que assinaram o livro de registro de visitas de
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2015 a julho de 2016.
07/07/2016 Participação no evento "Nossa História nos trouxe até aqui" de comemoração dos 22 anos do Centro de
Memória Anglogold Ashanti, dia 29/06/2016 de 8 as 16:30.

PRODUÇÕES
Tipo
Relatório técnico
Trabalho apresentado
e m
e v e n t o
acadêmico/científico
Trabalho apresentado
e m
e v e n t o
acadêmico/científico

Matéria jornalística
Matéria jornalística
Matéria jornalística
Produto artístico

Produto artístico

Trabalho apresentado
e m
e v e n t o
acadêmico/científico

Trabalho apresentado
e m
e v e n t o
acadêmico/científico

Trabalho apresentado
e m
e v e n t o
acadêmico/científico

Plano/projeto

Título

Data
Identificação
Publicaçã
o
R e v i t a l i z a ç ã o d o C e n t r o d e 05/09/2014 Relatório apresentado ao novo coordenador do
Memória da Medicina da UFMG
Centro de Memória da Medicina e entregue em
cópia para antigo coordenador.
Corredor da Memória da Faculdade 16/11/2014 XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas
de Medicina: Técnologia e passado
Universitárias, que ocorrerá em Belo Horizonte,
à serviço do futuro. [Poster]
MG, de 16 a 21 de novembro de 2014
Centro de Memória da Faculdade 30/11/2014 XI ENAR Encontro Nacional de Acervo Raro na
de Medicina: desafios de uma
Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
(re)organização.
em 30 e 31 de outubro de 2014 com o trabalho:
Centro de Memória da Faculdade de Medicina:
desafios de uma (re)organização.
[Comunicação Oral]
Centro de Memória seleciona 08/09/2014 Notícias Externas, site da Faculdade de
ilustrações científicas para
Medicina sobre próxima exposição.
exposição
Corredor da memória exibe história 18/08/2014 Notícias Externas do site da Faculdade de
de parto
Medicina.
Cememor participa da Semana de 30/05/2014 Publicado em Notícias do site da Faculdade de
Museus
Medicina da UFMG
Exposição: A invasão da Faculdade 02/05/2014 Nos 5 telões do "Corredor da Memória" foram
de Medicina
pojetada imagens inéditas do inquérito policial
sobre a invasão da Faculdade de Medicina
pelas forças militares em 1968.
Exposição: A Medicina na Copa
12/06/2014 Nos 5 telões do "corredor da Memória" foram
projetadas 31 imagens de alunos, ex-alunos,
professores e ex-professores que se
envolveram com o futebol.
Aquela doença e outras moléstias: 16/09/2014 XVI Seminário sobre Economia Mineira, que
Primórdios do Instituto de Radium
ocorrerá em Diamantina, MG, de 16 a19 de
de Minas Gerais e a Saúde Pública
setembro de 2014. CUPERSCHMID, Ethel
em Belo Horizonte (1923-1935).
Mizrahy; MARTINS, Maria do Carmo Salazar.
Um pioneiro esquecido: Aquela doença e outras
moléstias: Primórdios do Instituto de Radium de
Minas Gerais e a Saúde Pública em Belo
Horizonte (1923-1935).
Organização da Biblioteca do 16/11/2014 XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas
acervo histórico do Centro de
Universitárias, que ocorrerá em Belo Horizonte,
Memória da Medicina CEMEMOR.
MG, de 16 a 21 de novembro de 2014. Ambos
[Comunicação Oral]
os trabalhos serão publicados em sua
integridade nos anais do evento e digitalmente.
Organização da Biblioteca do acervo histórico
do Centro de Memória da Medicina
CEMEMOR. [Comunicação Oral]
Nas veias da memória: alguma 12/11/2014
história da medicina: estudo de
1º SEBRAMUS- Seminário Brasileiro de
caso.
Museologia, que acontece no período de 12 a
14 de novembro de 2014, na UFMG, com o
trabalho: Nas veias da memória: alguma
história da medicina: estudo de caso.
[Comunicação Oral]
no Edital Proext-2015. Título: 20/05/2014
Acervo Bibliográfico do Centro de
Memória da Medicina: acesso,
organização e preservação.

Aprovação de projeto no Edital Proext-2015.
Título: Acervo Bibliográfico do Centro de
Memória da Medicina: acesso, organização e
preservação. Valor: R$50.000,00.
Coordenador: Tarcizo Afonso Nunes (Diretor da
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Produto artístico

12ª Semana Nacional de Museus: 18/05/2014
coleções criam conexões

Produto artístico

Exposição: Acervo do Centro de
Memória da Medicina
Exposiçao: Formas de Nascer no
Ocidente
Exposição: A Hanseníase em
Minas Gerais: Colônia Santa Izabel
na década de 1930
A tropa da esperança

Produto artístico
Produto artístico
Matéria jornalística

01/03/2014
06/08/2014
09/09/2014
02/09/2014

Capítulo de livro

Projeto CEMEMOR, estudo e 08/08/2014
prognóstico. pp 272-291.

Matéria jornalística
Artigo

Medicina e futebol em exposição 16/06/2014
digital.
O Instituto de Radium de Minas 30/11/2014
Gerais: vanguarda da radioterapia
(1923-1935).

Matéria jornalística

Cememor apresenta trabalho sobre 10/09/2014
o Instituto de Radium em Seminário

Matéria jornalística

Exposição digital lembra golpe 31/03/2014
militar
E D I T A L D E S E L E Ç Ã O D E 10/09/2014
ILUSTRAÇÕES CIENTÍFICAS
PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO
DE MEMÓRIA DA MEDICINA DE
MG (UFMG) Edital GRAFT Nº
01/2014 10/09/2014

Informativo

Site

N o v o S i t e d o C E N T R O D E 01/12/2014
MEMÓRIA DA MEDICINA

Produto artístico

Exposição "O Mundo Invisível"

Produto artístico

Exposição "Técnicas Cirúrgicas 19/10/2015
Ilustradas"

07/08/2015

Faculdade de Medicina).
Início previsto: Fevereiro 2015
Neste projeto teremos a oportunidade de
selecionar 4 bolsistas.
Participação na 12ª Semana Nacional de
Museus: coleções criam conexões de 12 a 18
de maio de 2014 IBAM. O Centro de Memória
participou com 3 eventos:
Exposição: "Nas veias da memória: alguma
história da Medicina", Exposição do "Corredor
da Memória" e Exposição de material didático
da Anatomia Patológica.
Nos 5 telões do "Corredor da Memória", foram
projetadas 110 imagens de seu acervo.
92 imagens sobre o nascer no Ocidente, sua
simbologia e história.
50 imagens inéditas do professor Antônio Aleixo
sobre a Colônia Santa Izabel foram projetadas
nos telões do "Corredor da Memória".
Jornal Estado de Minas. Matéria sobre a
participação dos professores e alunos da
Faculdade de Medicina na Missão Médica da
Primeira Guerra Mundial.
VEIGA, Ana Cecília Rocha. Gestão de Projetos
de museus e exposições. Belo Horizonte,
c/arte, 2013.291p. Projeto CEMEMOR,
ESTUDO E PROGNÓSTICO.PP 272-291.
Publicado em Notícias no site da Faculdade de
Medicina da UFMG.
CUPERSCHMID, Ethel Mizrahy; MARTINS,
Maria do Carmo Salazar. O Instituto de Radium
de Minas Gerais: vanguarda da radioterapia
(1923-1935). Revista História, Ciências, Saúde
Manguinhos. [Prevista para segundo semestre
2014].
Notícias Internas, site da Faculdade de
Medicina. Informa sobre apresentação de
trabalho de pesquisa desenvolvido no Centro
de Memória de Medicina em Diamantina no XVI
Seminário de Economia Mineira.
Publicado em Notícias, no site da Faculdade de
Medicina da UFMG
Seleção de ilustrações científicas
contemporâneas, com a temática em Medicina
e Saúde, para exposição em: 1) CEMEMOR
Centro de Memória da Medicina de MG
(UFMG); 2) Museu Virtual do GRAFT, a ser
inaugurado na Home Page do LavGRAFT
Laboratório Virtual do GRAFT/UFMG (em
construção no endereço www.lavgraft.com.br).
www.cememor.medicina.ufmb.br/sistema . Este
site recebeu mais de 9 mil visitas no período de
01/12/2014 a 20/01/2016. O site irá abrigar
acervo digitalizado, notícias de exposições e
eventos, imagens variadas.
Exposição O mundo invisível sobre o
microscópio eletrônico e as pesquisas do
professor Washingon Luiz Tafuri em 07 de
agosto de 2015.
Do dia 19 ao dia 30 de outubro de 2015, no hall
de entrada da Faculdade de Medicina da
UFMG, foram expostas ilustrações científicas
do livro Técnicas Cirúrgicas Ilustradas: Monteiro
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Plano/projeto

Organização Espacial e Gestão do 17/02/2016
Acervo Bibliográfico do Centro de
Memória da Medicina
Trabalho apresentado Gestão de conteúdo digital: acervo 29/08/2016
e m
e v e n t o de Parasitologia do Professor
acadêmico/científico Amilcar Vianna Martins

Trabalho apresentado I N C L U S Ã O D E J O V E N S D O 07/09/2016
e m
e v e n t o SÓCIOEDUCATIVO DA GRANDE
acadêmico/científico BELO HORIZONTE: A MORTE
RESGATANDO A VIDA

e Starling vol. 1.
O presente projeto visa potencializar as
atividades desenvolvidas pelo CEMEMOR, em
especial em relação ao acervo bibliográfico.
Um dos objetivos do Centro de Memória da
Medicina - CEMEMOR - da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais é utilizar, em todo o seu acervo, a
plataforma Omeka, tecnologia open source
(código aberto), que possibilita acesso à
informação e pesquisa deste acervo, que pode
também ser enriquecido por documentos
localizados em outros espaços museais e
arquivísticos, devidamente digi
Desde outubro de 2015 o Centro de Memória
da Medicina, juntamente com os alunos do
Diretório Acadêmico Alfredo Balena e os
responsáveis pelo Horto Medicinal Frei Veloso,
da Faculdade de Medicina da UFMG se
organizaram para receber turmas de jovens de
Unidades Socioeducativas do Estado de Minas
Gerais num processo de reintegração social,
através de visitação do espaço museal, horto
medicinal e sala
Catálogo produzido pela equipe do Centro de
Memória da Medicina que vai privilegiar
documentação e acervo inédito para contar a
história da Faculdade de Medicina. A
publicação da obra física depende de recurso
financeiro, mas a publicação virtual pode ser
viabilizada no novo site do Cememor.
Com o Projeto Manuelzão, da Faculdade de
Medicina, o Centro de Memória, em seu
"Corredor da Memória" projetos imagens da
personagem que deu nome ao projeto e
também da realidade natural e humana da
região. Esta mostra fez parte da Semana
Nacional do Meio Ambiente.
Inaugurado no saguão principal da Faculdade
de Medicina, em 1977, o CEMEMOR Centro de
Memória da Medicina de Minas Gerais - foi
formalizado pela Resolução 02/79 do Conselho
Departamental da Faculdade de Medicina, de
12 de junho de 1979. Desde então o Centro
recebe visitantes internos e externos à
comunidade acadêmica, e até mesmo turistas
estrangeiros, que vêm conhecer, através do seu
acervo, um
O projeto objetiva o desenvolvimento e
implantação da nova exposição de longa
duração do Museu Colônia Santa Izabel, em
Betim, Minas Gerais, incluindo a inserção de
novas tecnologias no percurso expositivo, bem
como de projeto de acessibilidade, visando
qualificar o atendimento ao público visitante,
formado por estudantes, pesquisadores e
interessados em geral de todas as idades,
brasileiros e est
Projeto para concorrer ao Edital PAIE - Pro
Reitoria de Extensão da UFMG

Livro

História da Faculdade de Medicina 31/12/2016
contada através de seu acervo

Produto artístico

Exposição "História do Projeto 06/06/2016
Manuelzão"

Plano/projeto

Projeto de Reestrutuação do 15/01/2016
Cememor (para captação externa)

Plano/projeto

Projeto Colônia Santa Izabel

Plano/projeto

Corredor da Memória: Trajetórias, 28/04/2016
memórias, acervos e patrimônio
Científico
Centro de Memória da Medicina: 19/02/2016 A presente proposta tem como objetivo tornar o
modernização a serviço da vida
Centro de Memória da Medicina um espaço
moderno para o público visitante, os
frequentadores do Campus Saúde e

Plano/projeto

11/03/2016
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Plano/projeto
Produto artístico
Produto artístico

Programa Patrocínioi da Vale: 21/03/2016
Modernização do Centro de
Memória
Exposição "Coleções que geram 20/06/2016
conexões: A natureza que repete
os modelos que deram certo"
Exposição "Sensibilidade Social e 20/10/2015
Rumos Políticos: Dôra"

Produto artístico

Exposição "Raridade do Centro de 16/05/2016
Memória da Medicina: Hipocrates
(1619)"

Produto artístico

Exposição Amanaque Médico de 09/04/2015
Província: o Erário Mineral de Luis
Gomes Ferreyra
Novo Ofical do CENTRO DE 01/08/2016
MEMÓRIA DA MEDICINA

Site

Trabalho apresentado A enfermeira a minissaia e a Madre 07/08/2016
e m
e v e n t o Superiora: uma crônica de Belo
acadêmico/científico Horizonte

Produto artístico

Exposição "Entre páginas"

22/06/2015

Produto artístico

Exposição "Borges da Costa: um 06/01/2016
legado para a História da Medicina"

Disciplina

História da Medicina

01/08/2016

Pesquisadores de diversas áreas do
conhecimento. A aquisição de arquivos
deslizantes tornará seu espaço mais racional e
prático e a adoção sistemática da Realidade
Aumentada como recurso de expografia
moderno permitirá visualizações em três di
Projeto para conseguir fundos para a
Modernização do Museu do Centro de Memória
da Medicina.
Imagens do Museu de Ciências Morfológicas,
do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG
sobre a temática.
48 imagens inéditas de Maria Auxiliadora Lara
Barcelos, ex-aluna da Faculdade de Medicina
que se envolveu com movimentos
revolucionários na década de 1960.
35 imagens da obra rara do Centro de Memória
da Medicina que foi restaurada por Dina
Marques. Esta exposição fez parte da
programação da 14ª Semana Nacional de
Museus organizada pelo IBRAM - Instituto
Nacional de Museus
60 imagens sobre a obra rara do Centro e
Memória da Medicina, Erário Mineral de Luis
Gomes Ferreyra, obra de 1735.
Novo Site do Cememor está sendo
modernizado pela Assessoria de Comunicação
da Faculdade de Medicina. Por este site
teremos
acesso
ao
site
www.cememor.medicina.ufmg.br/sistema que é
da plataforma Omeka.
O presente artigo é um estudo de caso ocorrido
em um dos hospitais da UFMG. A
documentação encontra-se no Centro de
Memória da Medicina e terá os nomes dos
envolvidos preservados. Trata-se de um
processo administrativo movido por uma
funcionária do Hospital que foi agredida e
humilhada por sua superior, uma irmã de
caridade. O interessante desse processo são as
entrelinhas dos depoimentos que nos
Imagens de objetos, documentos, anotações,
marcadores, cartões postais e fotografias
encontradas dentro das obras doadas ao
Centro de Memória da Medicina. 167 imagens
apresentadas nos 5 telões do "Corredor da
Memória".
68 imagens do professor Eduardo Borges da
Costa, um dos fundadores da Faculdade de
Medicina e fundador do Instituto de Radium
(1922), primeiro hospital especializado em
radioterapia do Brasil . Espaço foi moradia
estudantil e atualmente o Hospital Borges da
Costa atende pacientes de oncologia.
A disciplina será novamente ofertada (não foi
oferecida em 2014 e 2015). Disciplina Optativa,
de um crédito com temática variada sobre
História da Medicina, com apresentação de
vários especialistas na temática.
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