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RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR 
MELLO LEITÃO (MBML) – SETOR EDUCATIVO - SETEMBRO/2015 
 
Convênio SAMBIO x PMST 015/2015. 
DIEGO VINICIUS BRAUN 
DOMICIO MARCONDES RIBON 
FRANCIELI LOSS PUGNAL 
 
Abaixo estão descritas as atividades realizadas pelos bolsistas no Setor Educativo do MBML 

referentes ao mês de Setembro de 2015. 
 
1) 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 2015 o 

projeto vem sendo aplicado aos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola 

Ethevaldo Damazio, localizada em Santa Teresa. O Projeto vem sendo desenvolvido com 

cerca de 18 alunos da escola 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 12 encontros. 

Durante o mês de setembro foi realizado um encontro do Projeto Jovens Pesquisadores. O 

encontro realizado teve como tema Biologia dos animais vertebrados – Mamíferos, mediado 

pela doutora Silvia Ramira Caldara, sendo este ocorrido nas dependências do museu. Neste 

encontro os participantes foram conduzidos ao auditório, onde a mediadora se apresentou e 

deu início ao encontro. Num primeiro momento os alunos foram questionados sobre quais 

são as diferenças entre os animais e as plantas, e após uma breve discursão entre os 

estudantes e a mediadora, ela respondeu a pergunta dando conceitos como a presença de 

cloroplastos e parede celular apenas em plantas enquanto os animais são os únicos a 

possuir o centrossomo. Posteriormente ela explicou e deu vários exemplos de todos os filos 

do Reino Animal, dando ênfase nos mamíferos. A mediadora apresentou algumas 

características que apenas os mamíferos possuem, são elas: a presença glândulas 

mamárias, pêlos pelo corpo, glândulas sudoríparas, dentes molares, diafragma para auxiliar 

na respiração. Algumas outras características que foram ressaltadas são as variações que 
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existem dentro da mesma espécie, são cosmopolitas e dioicos, após a mediadora citou 

alguns exemplos de mamíferos, enfatizando que a menor espécie é a de um morcego e a 

maior é uma baleia azul (130 toneladas). A aula prática deste encontro consistiu na 

observação de crânios e peles de mamíferos, além de conhecer a coleção científica da 

classe Mamallia, situada no pavilhão de ornitologia. 

 

   
 

 

   
 Décimo Segundo encontro: Biologia dos animais vertebrados – Mamíferos 
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2) RECEPÇÃO, VISITAS MONITORADAS E VISITAÇÕES EM GERAL 
Durante todo o mês de setembro os estagiários acompanharam as visitas monitoradas e 

auxiliaram nas monitorias que aconteceram no museu com o intuito de registrar 

fotograficamente todos os momentos das turmas de alunos que visitaram o museu. Os 

estagiários também fizeram 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.  

 

 

 

 

    

Visitas monitoradas por funcionários da FOCO 
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3) APOIO AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO SETOR DE ZOOLOGIA DO 
INMA/MBML 
Durante todo o mês de setembro os estagiários auxiliaram nas atividades do setor de 

zoologia do INMA/MBML, conforme o plano de trabalho apresentado no convênio. 

   
                    
 
 
 

MARIA MARGARETH CANCIAN ROLDI 
Coordenadora do Projeto BioAção 
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