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Este é o primeiro informativo do Museu Ir. Luiz 

Godofredo Gartner! A partir deste mês o museu trará 

para conhecimento do seu público as ações 

realizadas, curiosidades sobre o acervo, agenda, bem 

como, a capacitação dos seus profissionais. 

 

EQUIPE DO MUSEU 

 

 

Da esquerda para a direita: Joice, Roseli e Bruna. 

 

Roseli Siewert, tecnóloga em Processos 

Gerenciais, acadêmica de Museologia, conservadora e 

coordenadora do museu.  

Joice Letícia Jablonski, acadêmica de História, 

pesquisadora, e monitora da exposição histórica.  

Bruna Elisa Winter, acadêmica de Ciências 

Biológicas, conservadora do acervo de taxidermia, e 

monitora da exposição de animais taxidermizados. 

Joice e Bruna também são responsáveis pelo 

planejamento pedagógico do museu. 

 

CURSO DE EXTENSÃO EM 

MUSEOLOGIA 

 

O curso é uma realização da Faculdade São 

Luiz em parceria com o museu, que objetiva 

instrumentalizar e qualificar os profissionais atuantes 

em museus. 

O período de inscrição é de 13 de janeiro à 13 

de fevereiro de 2014. Será realizado quinzenalmente, 

com carga horária total de 114 horas.  

Para maiores informações entrar em contato 

pelos telefones 47 3375-2083 / 47 9671-3307 e e-mail 

museologiafsl@gmail.com, com Roseli, coordenadora 

do curso. 

 

EM BUSCA DO SABER...   

 

A colaboradora Bruna, iniciou o estágio no 

laboratório de taxidermia da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau (FURB) no dia 20 de janeiro. 

Através desse estágio, terá a oportunidade de 

especializar-se e aprender sobre a conservação e a 

curadoria dos animais taxidermizados. 

E além desta capacitação, no dia 28 de janeiro, 

também estará embarcando rumo à Novo Airão (AM), 

onde realizará um estágio de turismo com os botos 

(Ordem Cetáceos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO MUSEU: 

 
Exposições de Longa Duração 

 
1 - Histórica: Fé, Formação e Recanto de Paz. 

2 - Taxidermia (animais empalhados). 
 

Palestra “Estatuto de Museus – Plano 
Museológico” 

 
Dia 20.02.14 às 19:30h palestra com a Prof. Dra.  

Maria das Graças Teixeira, Museóloga/UFBA. 
 

Horário de funcionamento: 
 

Terça à Sábado: sob agendamento, das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h. 

 
Domingos e Feriados: 10:30h às 12:00h e das 

12:30h às 17:00h. 
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