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Projeto busca doações para preservação da memória do Museu da Escola
de Minas
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O projeto do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas busca financiamento para restaurar quadros de ex-

alunos da Escola de Minas.  

Além da revitalização dos quadros, a proposta é elaborar uma política de preservação. As ações pretendidas são o

diagnóstico, o registro fotográfico e o tratamento técnico do acervo (conservação e restauração).   

Estão à frente da proposta a professora Maria Paula Delicio, do Departamento de Geologia, a professora Gabriela Lima

Gomes, do Departamento de Museologia, e Edson Fialho de Resende, coordenador do Laboratório de Conservação e

Restauro. O projeto é apoiado institucionalmente pela Fundação Educativa de Rádio e Televisão de Ouro Preto (Feop)

e pela Escola de Minas. 
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As doações podem ser realizadas por meio do site da Feop.  

Visite o site e saiba mais detalhes do projeto.

 

https://criar.feop.com.br/museuescolademinas
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Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas altera horário de visitação

8 Março 2018

A partir desta segunda (12), o Museu poderá ser visitado de segunda a sábado, de
11h30 às 17h30. Saiba mais...
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1 Março 2018

As professoras do Departamento de Artes Cênicas da UFOP, Aline Mendes de Oliveira
e Letícia Mendes de Oliveira, juntamente com...

UFOP é selecionada para participar do Projeto Rondon no Pantanal

22 Fevereiro 2018

A Universidade Federal de Ouro Preto foi selecionada para participar da Operação
Pantanal no município de Rochedo, no Mato Grosso...

CEMAR abre vagas em curso de inglês para adolescente e adultos

22 Fevereiro 2018

O Centro de Extensão de Mariana (Cemar) está com inscrições abertas para o curso
de inglês destinado a adultos e...
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