
 
 
ATA DA ASSEMBLÉIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 01 DE 

DEZEMBRO DE 2011. 

 

Às dezessete horas do dia 1 do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, em sua sede social 

localizada à Avenida José Ruschi, nº. 4, Centro, Santa Teresa-ES reuniu-se o Conselho 

Deliberativo da Associação dos Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão – 

SAMBIO para deliberar sobre a seguinte pauta: 

1. Avaliação da Instrução Normativa no. 1 do IBRAM 

2. Plano de metas da SAMBIO para o próximo biênio 

3. Assuntos gerais.  

A reunião foi aberta pela Presidente da SAMBIO Maria Margareth Cancian Roldi que passou a 

palavra ao Diretor Técnico Ronaldo Fernando Martins Pinheiro. Este fez uma explanação sobre 

as exigências da Instrução Normativa (IN) no. 1 do IBRAM para que as associações de amigos 

possam ser reconhecidas pelo IBRAM. Segundo esta IN as associações tem o prazo de 90 dias 

para adequarem-se aos seguintes requisitos: 

1. Ser entidade da sociedade civil sem fins lucrativos  

2. Ter finalidade exclusiva “o apoio, a manutenção e o incentivo às atividades dos museus a 

que se refiram”. 

3. Encaminhar ao Ibram/MinC um Plano Anual de Atividades, contendo planos, projetos e 

ações a serem realizados no decorrer do ano – levando em conta os Planos Museológicos 

dos museus aos quais estão ligados. 

Com relação aos itens 1 e 2 foi avaliado que a SAMBIO já os atende desde sua fundação. Com 

relação ao item 3 os Conselheiros acordaram que, após a discussão do ponto dois da reunião, as 

decisões sobre o plano de metas da SAMBIO serviriam de base para a Elaboração de um Plano 

Anual de Atividades a ser encaminhando a direção do MBML. O Diretor Técnico comentou 

haver lido os Planos Museológicos do MBML e que as metas a serem discutidas levam em conta 

este Plano. Outra exigência da IN do IBRAM é de vedar “qualquer cessão, permissão de uso ou 

autorização” de espaço físico de museus Ibram para a utilização como “sede, domicílio ou 

instalações administrativas” para as associações de amigos. A SAMBIO desde sua fundação 

usou o espaço do Museu como sua sede social. Foram então discutidas as diferentes 

possibilidades para solução deste problema tendo sido acordado ao final, a aceitação da proposta 
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da Conselheira Marilande Angeli, de usar como nova sede da SAMBIO, uma sala anexa a sua 

residência situada na Av. Jerônimo Vervloet nº 115, Centro, Santa Teresa, CEP 29650-000. 

Levou-se em conta para esta aceitação a forte ligação da Conselheira com a SAMBIO e as 

referências históricas do local que no passado foi moradia de Augusto Ruschi. Decidiu-se então 

encaminhar ao Diretor do Museu junto com o Plano Anual de Atividade a comunicação desta 

decisão do Conselho de mudança da sede social em conformidade com o item XIII do artigo 16 

do Estatuto. Concluído o primeiro item da pauta passou-se a discussão do Plano de Metas 

da SAMBIO para o próximo biênio. Inicialmente o Diretor Técnico fez um resumo sobre a 

Instrução Normativa 01/2011 da SAMBIO de 6 de Novembro de 2011 que dispõe sobre a 

estrutura da Diretoria Técnica da Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello 

Leitão – SAMBIO. Esta foi assinada por ele no uso de suas atribuições constantes do inciso I do 

artigo 26 do Estatuto da SAMBIO e está anexada a esta ATA. 

Por esta IN a Diretoria Técnica foi subdividida em quatro núcleos. Um Núcleo de Eventos 

Científicos (NEC) sob responsabilidade dos Conselheiros Josiene Rossini e Elton John De Lírio. 

Um Núcleo de Eventos Socioculturais (NES) sob a responsabilidade de Elisa Alves e Nara 

Perini. Um Núcleo de Difusão Científica (NDC) sob o comando da Conselheira Luisa Maria 

Sarmento Soares e da associada Cristina Jaques da Cunha. Finalmente um Núcleo de Projetos 

Especiais (NPE) sob a responsabilidade do próprio Diretor Técnico.  Como plano de ações da 

Diretoria Técnica foram então apresentada as seguintes proposições: 

 A promoção de um Simpósio Anual, no primeiro semestre e sua reedição uma vez a cada ano; 

 A organização de apresentações de Exposições Itinerantes no espaço do Museu nos próximos 

anos; 

 A continuidade do Museu de Encantos apresentado no Museu, tentando resgatar suas idéias 

originais; 

 A realização de um curso de fotografia culminando com uma exposição de fotos com o tema 

“Um Olhar sobre o Museu”; 

 A realização de espetáculos culturais a cada dois meses em que pudessem ser mostrados 

valores da cultura local; 

 A realização do “Projeto Jovens Pesquisadores” onde jovens do ensino médio conhecem o 

trabalho dos pesquisadores que atuam no Museu; 

 O apoio ao trabalho de educação ambiental do Museu e a ao sistema de visitas guiadas; 
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 A parceria em projetos especiais relacionados com a biodiversidade e a Mata Atlântica. 

Em seguida foram apresentadas algumas ações que já se encontram em andamento para 

execução no primeiro semestre do próximo ano. O NEC já definiu as datas de 8 a 10 de junho de 

2012 para a realização do I Simpósio anual sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica (I 

SIMBIOMA). Para este Simpósio foi formada uma Comissão Organizadora formada por Josiene 

Rossini e Elton John de Lirio do MBML - Santa Teresa - ES , Erikcsen Raimundi do CEUNES – 

São Mateus, Fabio Pupo do MNRJ, Rio de Janeiro e Arturo Martinelli da UFES – Vitória e uma 

Comissão Científica formada pela Dra. Maria Luisa Sarmento Soares (MBML/UFES), Dr. 

Marcelo Ribeiro Brito  (MN/UFRJ) e um terceira pessoa ainda a ser definida. Outra ação do 

NEC já em andamento é o projeto para trazer a primeira exposição para ser exibida no Museu no 

próximo semestre. Trata-se da exposição “Evolução Humana”, apresentada pelo Departamento 

de Morfologia da UFES na Semana de Ciência e Tecnologia. Este projeto será possível graças a 

uma parceria inicial entre o Museu, a SAMBIO e o Departamento de Morfologia da UFES. A 

proposta apresentada inicialmente prevê a instalação da exposição no MBML em fevereiro de 

2012. Para isto a SAMBIO deveria conseguir o apoio de patrocinadores para manter quatro 

monitores que iriam atender a exposição durante todo o período de funcionamento do Museu. 

Com esta finalidade Ronaldo fez a proposta, de se formar uma Comissão composta pela 

Presidente da SAMBIO, pelo Diretor de Marketing e pelo Conselheiro Paulo Cezar. Esta 

Comissão faria os contatos com as Secretarias de Turismo e Educação, além do CDL e das 

Escolas. Marcos Leão alegou que o tempo era muito curto para a montagem de um projeto que 

pudesse convencer os patrocinadores. Paulo Cezar concordou com a opinião de Marcos Leão e 

falou da necessidade da elaboração de um planejamento estratégico que fosse diretor para todas 

as ações futuras da SAMBIO. Após discussões entre os participantes da reunião, Margareth 

sugeriu que fosse concluído o projeto da exposição, para em seguida levá-lo aos órgãos 

propostos para verificar sua viabilidade. Paulo Cezar explicou em seguida sua intenção de 

estabelecer um conjunto de ações em parceria com a Diretora Administrativo-Financeira Norma 

Aparecida Barbosa visando uma estruturação da parte contábil, utilizando o aplicativo que a 

Norma já usa em seu escritório e fazendo uma adaptação ao Plano de Contas. Sua outra proposta 

é a de estabelecer até meados do próximo ano, com apoio de diversos setores, um planejamento 

estratégico para a SAMBIO, levando em conta a futura implantação do Instituto Nacional da 

Mata Atlântica. Neste sentido, segundo Paulo, a SAMBIO deve ser repensada. Na ocasião 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01  
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2011 

 
 
Dispõe sobre a estrutura da Diretória Técnica da 
Associação de Amigos do Museu de Biologia 
Professor Mello Leitão – SAMBIO. 

 
 O Diretor Técnico da Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor 
Mello Leitão – SAMBIO no uso de suas atribuições constantes do inciso I do artigo 
26 do Estatuto da SAMBIO 
 
Considerando as responsabilidades atribuídas a esta diretoria resolve criar núcleos de 
apoio que permitam uma maior descentralização das atividades a serem propostas e 
realizadas pela SAMBIO. 
 
Ficam assim criados os seguintes núcleos vinculados a Diretória Técnica: 
 
1. Núcleo de eventos científicos – NEC 
 
Este núcleo terá a função de propor e decidir o apoio, parcerias ou a realização de 
eventos científicos tais como: 
 Congresso: reunião ou encontro de entidades de classe ou associações para a 

apresentação de conferências; 
 Seminário: reunião de grupo de estudos que centraliza debates de assuntos 

expostos pelos participantes, com exposição oral para participantes que possuam 
algum conhecimento prévio do assunto a ser debatido; 

 Curso de curta duração: conjunto de matérias ou lições ministradas em aulas, 
conferências ou palestras, com duração máxima de dois dias; 

 Palestra: conversa, apresentação de idéias ou conceitos sobre determinado 
assunto. 

 Feira: demonstração pública. Pode ser organizada pela própria SAMBIO ou por 
outras entidades com participação da SAMBIO; 

 Exposição: exibição pública de produção técnica e científica, no próprio Museu ou 
em outros espaços. 

 Mesa-redonda: encontro preparado e conduzido por um coordenador, que pode 
ser denominado presidente e funciona como elemento moderador, orientando a 
discussão para que ela se mantenha em torno do tema principal.  

 Simpósio: reunião de iniciativa de determinada grupo técnico ou científico para 
debates ligados a um assunto específico e a discussão de tema afim aos seus 
interesses. O simpósio é derivado da mesa-redonda; nele os participantes não 
debatem entre si. 
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 Painel: reunião limitada a um pequeno número de especialistas, em que os 
expositores debatem entre si o assunto em pauta.  

 Fórum: reunião menos técnica cujo objetivo é conseguir a efetiva participação de 
um público numeroso, que deve ser motivado.  

 Conferência: preleção pública sobre determinado assunto técnico ou científico. O 
conferencista expõe um tema previamente escolhido por um tempo determinado, e 
em seguida responde às perguntas formuladas por escrito pelo auditório e dirigidas 
à mesa. 

 Ciclo de palestras: derivado da conferência diferindo desta pelo fato de poder 
estar vinculado a uma série de palestras pronunciadas por professores e 
especialistas na matéria abordada. 

 Jornada: reunião que determinados grupos de profissionais realizem 
periodicamente, com o objetivo de discussão em congressos. São pequenos 
congressos, diferindo estes por se tratar de reuniões de grupos de determinada 
região em épocas propositadamente não coincidentes. 

 
São indicados como responsáveis por este núcleo a conselheira Josiene Rossini e 
como co-responsável o conselheiro Elton John de Lírio. 
 
2. Núcleo de eventos sócio-culturais - NES  
 
Este núcleo terá a função de propor e decidir o apoio, parcerias ou a realização de 
eventos sócio-culturais. Estes eventos incluem além dos indicados acima, quando se 
referirem a questões culturais e/ou sociais, também eventos relacionados a outras 
atividades lúdicas tais como cinema, literatura, música e outros. 
 
São indicados como responsáveis por este núcleo a Professora Elisa Alves e como co-
responsável a Professora e bióloga Nara Perini. 
 
3. Núcleo de difusão científica - NDC 
 
Este núcleo terá a função de propor e decidir o apoio, parceria ou realização de 
projetos de difusão científica e educação ambiental.  
Sempre que estes projetos envolver atividades vinculadas aos demais núcleos os 
responsáveis por estes núcleos deverão ser consultados. 
 
São indicados como responsáveis por este núcleo a conselheira Luisa Maria Sarmento 
Soares e como co-responsável a associada  Cristina Jaques da Cunha. 
 
4. Núcleo de projetos especiais - NPE 
 
Este núcleo terá a função de propor e decidir o apoio, parceria ou realização de todos 
os projetos que não estiverem incluídos no escopo dos outros núcleos.  
 
A responsabilidade deste núcleo será do próprio Diretor Técnico da SAMBIO.  
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