
 

Carta de Agradecimento da Chapa Musa Nova do CAMUS 

  

Colegas do Bacharelado em Museologia da UFSC, 

É com muita satisfação que expressamos nossos agradecimentos pelos votos recebidos nas eleições para 

a nova gestão do Centro Acadêmico Livre de Museologia - CAMUS. A chapa Musa Nova reafirma os 

compromissos assumidos durante a campanha e envidará esforços para construir, juntamente com o 

apoio e participação das/os colegas, docentes e técnicos administrativos, um curso cada vez melhor, 

valorizador do protagonismo e participação estudantil. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos breves reflexões sobre o momento atual que vivemos 

no curso e os avanços que conquistamos nos últimos tempos, bem como alguns desafios que temos pela 

frente: a criação do CAMUS, através da eleição da Chapa Nova Musa em 2013, se constitui num marco 

importante do processo de consolidação do curso em nossa universidade! 

Com pouco mais de um ano de atuação, é nítida a força e o protagonismo do coletivo discente de nosso 

curso através de sua entidade de representação, que se posicionou publicamente sobre diversas questões, 

como no debate sobre as Empresas Juniores e a transferência do Museu de Arqueologia e Etnologia 

Professor Oswaldo Rodrigues Cabral para a administração do CFH. Também num ativo envolvimento 

nos processos que envolvem nosso curso, a universidade e a sociedade como um todo, através das 

participações no Conselho de Entidades de Base - CEB (instância que reúne todos os Centros 

Acadêmicos da UFSC), eventos como o Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia - ENEMU, 

Fórum de Avaliação dos Cursos pelos Discentes, entre outros. 

Destaca-se também a participação de dois discentes do curso (Julia Moura Godinho e Saulo Moreno 

Rocha) na gestão 2013-2014 da Executiva Nacional dos Estudantes de Museologia - Exnemus, entidade 

máxima de representação dos estudantes de museologia do Brasil. Esse canal viabiliza uma integração 

com outras realidades e nos insere no debate amplo do movimento estudantil nacional, especialmente 

de nossa área. 

No mesmo período em que reestruturávamos nosso movimento estudantil, foi implantada a 

Coordenadoria Especial de Museologia, com a chegada das/os novas/os docentes que têm contribuído 

significativamente nos avanços que temos conquistado. A criação, no âmbito do CAMUS, do Grupo de 

Trabalho: "Currículo, Formação e Atuação - Museologia/UFSC" abriu uma frente de reflexão que 

fomentou a atuação das/os colegas num permanente exercício de crítica, aprendizado e 

aperfeiçoamento. Para 2014, a proposta é que o coletivo reunido no GT se debruce sobre alguns aspectos 

específicos, como a revisão do Projeto Pedagógico, do currículo e de disciplinas; a participação de 

todas/os nesse processo é fundamental, se engaje nesse movimento!  

Pela frente, temos um ano de muitas atividades e trabalho: a realização da II Semana Acadêmica do 

Curso de Museologia - UFSC; o I Encontro Regional de Estudantes de Museologia - Região Sul - 

EREMU-Sul, que ocorrerá de 18 a 20 de setembro em Porto Alegre/RS (as inscrições já estão abertas, 

fique atento ao blog: <eremusul.wordpress.com>; organização da viagem para o Encontro Nacional de 

Estudantes de Museologia - ENEMU, que ocorrerá em Belém, Pará no período de 04 a 08 de novembro. 

Bastante coisa? Sim, mas contamos com vocês! 



Antes de concluir, gostaríamos de prestar uma homenagem à companheira Julia Moura Godinho, que 

atuou ativamente na consolidação de nosso Centro Acadêmico Livre de Museologia e que deixou uma 

marca permanente em nosso curso. Muito obrigado, Julia, a geração atual e as futuras certamente serão 

beneficiadas por seu comprometimento e relevantes contribuições. 

Desta forma, ressaltamos que aprofundar e consolidar nossos espaços, a partir de uma gestão 

participativa, democrática e atuante se constitui em objetivos de nossa gestão. Nos colocamos, portanto, 

à disposição de todas/os as/os colegas para acolher propostas e sugestões que se relacionem com a 

melhoria e consolidação do curso de graduação em Museologia da UFSC, venha construir um CAMUS 

cada vez mais vibrante. 

Florianópolis, 02 de julho de 2014 

Gestão Musa Nova (2014-2015) do Centro Acadêmico Livre de Museologia - CAMUS 

 

Integrantes: 

Christianne Coelho de Souza Reinish Coelho (3ª fase) 

Elaine C. Bilck (5ª fase) 

Felipe Andrade (3ª fase) 

Leonardo Hermes Lemos (5ª fase) 

Lúcia Seara Berka Valente (5ª fase) 

Maristela dos Santos Simão (5ª fase) 

Pedro Cesco Litwin (3ª fase) 

Saulo Moreno Rocha (5ª fase) 

Sérgio Henrique Vilela Ribeiro (3ª fase) 

Thatiana Nigro Storni (3ª fase) 


