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Introdução: O Museu de Paleontologia do Instituto de Geociências da
UFRGS possui uma sala de exposições com 150 m2 e um acervo com
mais de 45.000 fósseis, alguns em exposição e muitos, usados em
atividades educacionais e de formação de recursos humanos. As peças
catalogadas incluem holótipos, parátipos, espécimes de uso didático e
réplicas. Esse montante é resultado de intensa coleta realizada em
trabalhos de campo, de subsuperfície e de intercâmbio com outras
instituições de ensino e pesquisa do mundo, o que posiciona a coleção do
Museu de Paleontologia do IG/UFRGS como uma das mais completas
coleções da América Latina, com exemplares fósseis de todos os
períodos geológicos e de todos os continentes. A exposição intitulada
"Fósseis, testemunhos da história da vida na Terra", apresenta uma linha
de tempo, com uma série de painéis abordando representações dos
períodos geológicos, acompanhados de espécimes fósseis ilustrativos da
história da Terra. O foco principal da exposição contempla os resultados
das pesquisas feitas na UFRGS referentes aos vertebrados do Triássico,
cujo registro fóssil constitui-se num dos mais expressivos deste Período
em todo o mundo.   Desenvolvimento: O O principal objetivo do Museu é
a divulgação da Paleontologia através de ações educacionais. Entre as
atividades desenvolvidas no Museu estão visitas à exposição orientadas
por mediadores (bolsistas de extensão), palestras, apresentação de
documentários científ icos, organização de mostras temáticas e
lançamentos de novos fósseis do RS para a imprensa. O Museu funciona
das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Como o Museu não conta com
nenhum funcionário exclusivo, para que todas as atividades previstas
sejam colocadas em prática, bolsistas de extensão são solicitados
anualmente à PROREXT. Os bolsistas passam por treinamento inicial
executado pelos professores do Depto. de Paleontologia e Estratigrafia,
para estarem aptos a exercer as funções previstas. O Museu e seu
acervo também são utilizados nas aulas de graduação dos cursos de
Geologia, Ciências Biológicas e Geografia e nas aulas do Programa de
Pós-Graduação em Geociências da UFRGS. A interação com a pesquisa
também se dá com projetos ao nível de iniciação científica, mestrado e
d o u t o r a d o  d a  U F R G S ,  b e m  c o m o  p r o j e t o s  e x e c u t a d o s  p o r
pesquidadores externos, do Brasil e exterior, que procuram o Museu para
estudo de seus fósseis.   Conclusão: Desde a sua inauguração o Museu
de Paleontologia da UFRGS vem sendo muito bem sucedido, recebendo



uma média de 1500 visitantes ao ano. Via agendamento prévio, o Museu
recebe escolas da rede pública e privada, e também crianças e
adolescentes vinculados a programas de Ongs, além de escolas
direcionadas para alunos especiais. Nas visitas, conteúdos de divulgação
do Museu são disponibilizados ao público, contendo informações sobre
os espécimes da exposição e resultados sobre a pesquisa produzida no
RS e Brasil. O Museu vem participando, todo ano, com sucesso do
UFRGS Portas Abertas.


