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Objetivo
Objetiva-se neste projeto a criação, desenvolvimento, montagem e acompanhamento da
exposição 'Helmo Rand: O olhar sobre a Geofísica' a ser instalada no hall do Centro de
Tecnologia e Geociências da UFPE, andar térreo, onde se localiza também nas
proximidades a sede do Museu de Minerais e Rochas. Com isso, objetiva-se levar noções
de geofísica, das técnicas, a história do ensino e pesquisa realizados, ressaltar e resgatar
a atuação e obra do pesquisador e professor Helmo Rand, e, mostrar a importância da
construção de uma memória contribuindo na formação da cidadã. Tem também,
objetivo de renovar um expaço expositivo que é uma extensão da sala de exposição do
Museu, que tem sido utilizada como um percuso de visitação, de modo que este projeto
té uma parte das atividades de visitação ao museu.
Resumo
Esta proposta visa resgatar, difundir e compartilhar a memória do ensino e da pesquisa
da geofísica no estado de Pernambuco, através da montagem e instalação de uma
exposição no hall e espaço de convivência do Centro de Tecnologia e Geociências,
visando promover o resgate da atuação do geofísico Prof. Dr. Helmo Rand, pioneiro no
Nordeste nesta área das Geociências. Trabalhará com o acervo recentemente doado ao
Museu de Minerais e Rochas - MMR pelo Prof. Dr. Valdir do Amaral Vaz Manso, também
geofísico do Departamento de Geologia da UFPE. Serão expostas peças deste acervo
constando de equipamentos, mapas, documentos, livros, etc em linguagem apropriada,
de modo a introduzir o visitante neste universo da geofísica, onde a física e a geologia se
interceptam para dar clarividência a fenômenos e processos geológicos de nosso planeta
Terra. Vem este projeto dar continuidade as atividades desenvolvidas dentro do MMR de
inventário e conservação do Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia, implantada
com a parceria estabelecida junto ao grupo da pesquisadora e docente Profa. Emanuella
Souza Ribeiro do Curso de Museologia da UFPE, que vem orientando e capacitando a
equipe do MMR para com o trato com este tipo de acervo. Ressalto que juntos o MMR

fomos organizadores do I Seminário de Gestão do Patrimônio Cultural de Ciência e
Tecnologia, realizado no MMR em 20011.

