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Mensagem do Dirigente 

 

A Diretoria do Conselho Regional de Museologia da 4ª Região, juntamente com os demais 

conselheiros foram empossados, na 42ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de 

setembro de 2020. 

Com a missão de reorganizar o Regional do ponto de vista administrativo e financeiro, além de  

melhorar a imagem junto aos registrados, a nova Diretoria do COREM 4R formada por José 

Wilton Nascimento Guerra, COREM 4R.0251-II (Presidente), Cecília de Lourdes Fernandes 

Machado, COREM 4R.0128-II (Vice Presidente), Vera Maria Porto de Toledo Piza, COREM 

4R.0329-II (Diretora Secretaria) e, Juliana Monteiro, COREM 4R.0154-I (Diretora Tesoureira), 

estabeleceu com endosso do colegiado, que no último trimestre de 2020 seriam priorizadas a 

solução das pendências apontadas pela Comissão Interventora (Resolução COFEM 43/2020), 

que a assumiu a gestão deste Regional em 22 de maio de 2020. Entre as principais questões 

estavam: dar andamento as denúncias notificadas; implantar o Programa de Recuperação de 

Créditos, instituído pelo COFEM (Resolução COFEM 47/2020); instituir as 6 (seis) comissões 

permanentes, fundamentais para implantação de uma gestão eficiente e transparente, em prol 

de todos os registrados. 

Com as comissões instituídas, as atribuições desenvolvidas pela coordenadoria de cada uma 

delas foram as seguintes: 

I. Comissão de Tomada de Contas (CTC): análise da previsão orçamentária COREM 4R 

para 2021; analise da prestação de contas CI COFEM; analise contratos equipe 

permanente COREM assinados sob a gestão da CI do COFEM; 

II. Comissão de Ética Profissional (CEP): estabelecer procedimentos para processos de 

transferência de profissionais para o COREM 4R; aprovação de solicitações de registro 

profissional no COREM 4R; 

III. Comissão de Divulgação e Comunicação (CDC): realização de diagnóstico para 

levantamento de necessidades de atualização do site do COREM 4R; alteração do atual 

domínio; aquisição de um número de telefone próprio; 

IV. Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (CFAP): mapeamento de 

instituições educacionais públicas ou privadas que possuam cursos de graduação ou 

mestrado de museologia; envio de correspondência digital aos cursos de graduação e 

mestrado em museologia solicitando informações sobre os egressos; ampliar a 

discussão sobre cursos Museologia no formato EAD; estabelecer parcerias com 

Universidades para orientações de implantação de cursos de Museologia; 
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V. Comissão de Legislação e Normas (CLN): revisão do Regimento Interno do COREM 4R, 

com destaque para os tópicos de procedimentos de registro, transferência e processo 

eleitoral; 

VI. Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional (COFEP): análise da 

legislação de fiscalização do Sistema COFEM/COREMs; contato com registrados 

inadimplentes; apurar denúncias em andamento; Criar um protocolo de notificação 

para os registrados irregulares; 

 

 

Os resultados desse último trimestre de 2020 serão apresentados na primeira reunião do 

colegiado em 2021. Destacamos os avanços mais importantes: Previsão Orçamentária e Quadro 

de atividades para 2021, aprovados pelo COFEM; Programa de Recuperação de Créditos, com 

acordos firmados e outros em andamento; Solicitações de novos Registros, transferências e 

pedidos de CRTs em dia e, expedidos com maior agilidade; Novo domínio (corem4r.org.br) para 

site e e-mail, além de novo número telefônico, com previsão de implantação na primeira semana 

de 2021; Protocolos de contato com os registrados implantados, estabelecendo uma linguagem 

institucional única e transparente. 

Dessa forma, encerramos o ano com um balanço positivo, com maior parte das metas 

alcançadas.  

O ano de 2021 que se aproxima nos apresenta grandes desafios, entre eles: melhor relação com 

os registrados; busca por uma sede definitiva para o COREM 4R; manutenção da receita, com 

vistas a sua ampliação por meio da recuperação de créditos e registro de novos profissionais 

museólogos; ampliação da fiscalização; entre outros. 

Todos os documentos produzidos pela atual gestão estão disponíveis na plataforma do COREM 

4R. 

São Paulo, 28 de dezembro de 2020. 

 

Jose Wilton Nascimento Guerra 
COREM 4R-251 II 
Presidente do Conselho Regional de Museologia 4ª Região  
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