RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR
MELLO LEITÃO (MBML) – SETOR EDUCATIVO - ABRIL/2014
Convênio SAMBIO x PMST 009/2014.
JULIANA PAULO DA SILVA
LORENA TONINI
RENAN LUXINGER BETZEL
Abaixo estão descritas as atividades realizadas pelos bolsistas no Setor Educativo do MBML
referentes ao mês de Junho de 2014.

1) Pedalaço Ambiental
A Prefeitura Municipal de Santa Teresa através das Secretarias de Esporte e Lazer, Meio
Ambiente e Turismo em parceria com o Museu Mello Leitão realizaram no dia 15 de junho de
2014 o Pedalaço Ambiental que também foi uma alusão ao 10°. O passeio teve como
percurso saindo da quadra da rodoviária com destino a Estação Biológica de Santa Lúcia.
Este ano o evento contou com o apoio da SAMBIO que com seus 3 estagiários colaboraram
para a realização deste evento, da divulgação ao apoio técnico aos ciclistas participantes

deste evento.
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2) PROJETO JOVENS PESQUISADORES
O Projeto Jovens Pesquisadores é uma iniciativa do programa de difusão e popularização do
conhecimento da biodiversidade da Mata Atlântica, sob orientação/coordenação da Prof.
Dra. Luisa Maria Sarmento Soares e tem como objetivo organizar grupos de estudantes do
ensino básico onde, acompanhados por monitores universitários e orientados por
pesquisadores, possam conhecer de perto os trabalhos de pesquisa biológica. Em 2014 o
projeto vem sendo aplicado aos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Santa
Catarina e da Escola Ethevaldo Damazio, ambas localizadas em Santa Teresa. O Projeto vem
sendo desenvolvido com cerca de 25 alunos das escolas citadas acima. O projeto é aberto a
todos os interessados, desde que obedeçam ao nível escolar proposto e a instituição de
ensino parceira. Até o momento foram realizados seis edições: 04/04/2014 e 20/06/2014.
O encontro do dia 06/06/2014 esteve voltado para a temática "Peixes de riachos" ministrada
pelo Dra. Luisa Maria Sarmento Soares. Nela estiveram presentes 11 alunos do ensino
regular básico de nível fundamental (9º ano). Neste dia os alunos aprenderam um pouco
mais sobre o conceito de mata ciliar e sua importância, em que foram ressaltados também
as consequências do desmatamento, alterando a biodiversidade dos rios.
Usando material didático da coleção ictiológica do MBML, Luisa mostrou as diferenças entre
algumas ordens de peixes de água doce e marinho. Com o auxílio de uma chave de
identificação os jovens puderam identificar os peixes em nível de Ordem.
Luisa encerrou a prática selecionando alguns exemplares de peixes da coleção, relatando
curiosidades sobre as espécies apresentadas.
O encontro do dia 20 de junho de 2014 teve sua temática para a prática, ou seja, coleta de
campo de peixes de riachos. Sob orientação da Dra. Luisa Maria Sarmento Soares, e com a
supervisão dos estagiários SAMBIO: Juliana, Lorena e Renan. O trecho escolhido foi Rio
Stelzer no Córrego Tabajara escolhido para a aula de campo localiza-se à esquerda da ES080 no sentido de Santa Leopoldina e a 3,9 km do Trevo da Penha entre as Coordenadas
19°56’29,9” 40°35’02”, em uma altitude de 640 m acima do nível do mar.
Os jovens aprenderam sobre a importância de equipamentos de segurança, bem como
os tipos de materiais mais utilizados em coleta de peixes, também foi ressaltado a
necessidade de uma licença de coleta e um objetivo bem definido para a mesma.
Enquanto Luisa, Juliana, Lorena entraram na água para coletar, Renan ensinou os jovens
pesquisadores a preencher a ficha de campo, mostrando como verificar as coordenadas
geográficas e altitude no GPS. Os peixes coletados foram colocados em um pequeno
aquário para visualização e fotografia e depois foram devolvidos ao rio, sendo que os
espécimes de maior importância foram separados para a coleção ictiológica do MBML.
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Fotos do Encontro do dia 06/06/2014- Conhecendo peixes de rios/riachos e peixes
marinhos.
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Encontro do dia 20/06/2014, coleta de peixe- parte prática.
4) LANÇAMENTO DO LIVRO “O MURIQUI” E ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS

DO INMA/MBML.
No dia 27 de junho de 2014, no INMA/MBML aconteceu a comemoração dos 65 anos de
existência do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, uma comemoração com a presença de
colaboradores, funcionários, estagiários e todos aqueles que amam o Mello Leitão.
Também aconteceu o lançamento do livro "O Muriqui" e foram apresentados os resultados
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do convênio IPEMA - TFCA/FUNBIO, além da entrega do troféu "Alvaro Aguirre de
Biodiversidade" as pessoas que são destaque na pesquisa com muriquis gênero
Brachyteles.
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4) RECEPÇÃO, VISITAS MONITORADAS E VISITAÇÕES EM GERAL.
Durante todo o presente mês de junho os estagiários acompanharam as visitas monitoradas
que aconteceram no museu com o intuito de registrar fotograficamente todos os momentos
das turmas de alunos que visitaram o museu, outro objetivo para o acompanhamento das
monitorias foi aprender como ocorre o processo de monitoramento das turmas para um
possível auxilio aos recepcionistas quando necessário, além de sancionar dúvidas que
vinham a ocorrer durante a monitoria. Os estagiários também fizeram duas vezes ao dia um
percurso no parque do museu para a abordagem de visitantes, esclarecendo duvidas e
realizando o registro fotográfico dos mesmos, posteriormente são publicados nas redes
sociais demonstrando que o museu está aberto para acolher todos os tipos de visitantes.
Obs.: O Setor Educativo do Museu de Biologia Professor Mello Leitão conta com auxílio dos
Recepcionistas do Museu para melhor atendimento aos visitantes, sendo estes responsáveis
pelo agendamento das visitas e apoio aos monitoramentos.

Visita monitorada por estagiária SAMBIO. Alunos
do município de Itueta-MG.
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Visitantes no parque do INMA/MBML.

MARIA MARGARETH CANCIAN ROLDI
Coordenadora do Projeto BioAção
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