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Resumo da Proposta:
Construção do inventário museológico atualizado do MMP - Museu da Medicina de Pernambuco, a partir de dados
levantados sobre 1576 objetos/documentos relacionados no arrolamento existente no Museu, concluído em 2013, cujas
informações, a partir de 2014, passaram por revisão através de catalogação resumida e pesquisa, organizadas,
inicialmente, durante diversos estágios supervisionados ocorridos no Museu, com ajustes à linguagem e terminologia,
inserção de classificação do objeto e de outros campos informativos não contemplados, e inclusão de
objetos/documentos localizados no Museu que não foram computados no arrolamento. A proposta cuja concretização
apresenta a identificação do acervo de maneira fundamental, pretende, além de promover a sistematização da
documentação museológica, permitir o acesso, a estes conteúdos, da comunidade acadêmica e outros tipos de usuários,
que inclui a Comissão de Acervo a ser constituída pelo Museu como premissa à avaliação do acervo museológico em
pauta (seleção, aquisição e descarte), através da criação da Política de Aquisição do MMP, no sentido de se poder
realizar uma documentação definitiva que estabeleça o acervo museológico componente do MMP com sua inserção legal
e criação de seu Livro de Registro. A proposta envolve a formação de estudante de graduação, no desempenho de
conhecimento que articula ação de caráter investigativo e extensionista, visando capacitação interdisciplinar.

Objetivo Geral:
Dar prosseguimento ao processo de salvaguarda destinado a preservação, pesquisa e comunicação do funcionamento do
Museu da Medicina de Pernambuco, realizada com as ações promovidas pelo DAM - Departamento de Antropologia e
Museologia, impulsionando a organização das atividades do setor de documentação e pesquisa museológica, através da
construção de um inventário atualizado, sucinto e provisório, a partir do arrolamento existente e da identificação e
registro de objetos/documentos não computados.

Objetivos Específicos:
1. Registrar os estudos e informações levantadas, pesquisadas e aprimoradas nos diferentes momentos de estágios com
discentes do Curso de Museologia ocorridos no MMP (curricular e não obrigatório) para a revisão e atualização do
inventário;
2. Revisar os dados dos diferentes campos informativos levantados para o inventário e classificação dos objetos,
sistematizados diante da padronização de linguagem e terminologia;

3. Desenvolver a formação de estudante de graduação, no desempenho de conhecimento que articula ação de caráter
investigativo e extensionista, visando uma capacitação interdisciplinar;
4. Possibilitar a organização da documentação de forma adequada e ágil para verificações pela Comissão de Acervo a
ser criada, com o intuito de seleção e desenvolvimento do processo documental do MMP e sua utilização, através de sua
automação em planilha.

