
 
 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 
Criado pela Lei N° 7.287 de 18/12/1984 

Regulamentado pelo Decreto N° 91.775 de 15/10/1985 
 

Sede (Edifício Bier Ullmann): Rua Uruguai, 35, Sala 441 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS, 90010-903 
E-mail: contato@corem3.org.br 
Telefone: +55 51 3178 - 5946 

Site: https://www.corem3.org.br/ 
 
 

Ofício 021 / 2021 

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2021. 

 

Magnífico Reitor Prof. Dr. Evaldo Antônio Kuiava, 

 

Ao iniciarmos apresentamos nossos cumprimentos a toda administração da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS) que tem se destacado na formação de excelente qualidade 
de inúmeros profissionais nas mais variadas áreas do conhecimento, e somando-se a estes a 
criação do Curso de Bacharel em Museologia a partir do 2º semestre de 2022.  

O Conselho Regional de Museologia 3ª Região (COREM 3R), é uma autarquia federal, 
criado pela Lei nº 7.287 de 18/12/1984, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
museólogo, que entre suas atribuições está:  

“Art. 3º - ensinar a matéria Museologia, nos seus diversos conteúdos, em todos os graus 
e níveis, obedecidas as prescrições legais.” 

O profissional que lecionar na área da Museologia e não for museólogo(a) registrado 
no seu respectivo Conselho, poderá ser autuado.  

Este Conselho tem testemunhado e acompanhado com preocupação a contratação de 
profissionais não habilitados, e sem emissão de Certificação de Responsabilidade Técnica 
(CRT), cuja consequência é a denúncia ao Ministério Público Federal (MPF). A título de 
colaboração enviamos o link do site deste Conselho onde constam os profissionais habilitados. 

Há uma dúvida sobre a autorização de funcionamento do curso uma vez que em uma 
consulta prévia realizada no e-MEC não foi localizada esta informação.  

Reforçamos que os Bacharéis em Museologia, formados pela UCS, só poderão solicitar 
o registro como museólogos(as) quando se o curso for reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), no devido tempo. 

A Diretoria do Conselho Regional de Museologia da 3ª Região (COREM 3R) agradece 
vossa atenção e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário. 
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• Lei 7.287 de 18/12/1984 (L7287 (planalto.gov.br)) 

• Decreto 91.775 de 15/10/1985 (Decreto nº 91.775 (planalto.gov.br)) 

• Profissionais Registrados no COREM 3R (Profissionais Registrados | corem3) 

 

Cordialmente,  

 

 

Marcelo Augusto Kich Scheffer 

COREM 3R 0233-I 

Conselheiro Presidente COREM 3ª Região 
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