A instituição museu, de modo geral, tem como objetivo o resgate, documentação,
conservação, investigação e socialização do patrimônio musealizado. O projeto em questão tem
como proposta a socialização do conhecimento produzido a partir da fonte primária de informação,
isto é, o objeto paleontológico.
A área da sala de exposição do Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto é de 150m² que
comporta a visitação simultânea de 20 pessoas. Os públicos que visitam a exposição do Museu são
recebidos por acadêmicos responsáveis pela mediação entre o conhecimento agregado aos objetos
expostos e os visitantes. Esses acadêmicos recebem treinamento técnico/pedagógico coordenado
pelo geólogo Protásio Paim. As instituições da rede de ensino pública e privada, interessadas em
promover a visita de seus educandos à exposição do Museu agendam a mesma através do endereço
eletrônico – museupaleonto@ufrgs.br ou pelo telefone 33086785. A partir dos agendamentos os
mediadores preparam-se para receber os visitantes atentos ao perfil destes - faixa etária, ano escolar,
escola e número de alunos. Nos casos em que o número de alunos visitantes excede a capacidade de
atendimento qualificado na sala de exposição do Museu de Paleontologia, os mediadores dividem a
turma em dois grupos, de modo que um grupo visita esse e o outro a exposição do Museu de
Topógrafia Prof. Laureano Obrahim Chaffe, no mesmo Instituto de Geociências.
Nesse ano de 2014 o Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto recebeu, até o presente,
nove instituições de ensino, totalizando 406 alunos cuja idade predominante encontra-se entre 10 e
12 anos. Quanto aos visitantes avulsos somaram um numero total de 681. O Museu de
Paleontologia também acolheu alunos dos cursos de Ciências Biológicas e Biologia Marinha e
Costeira, totalizando trinta alunos.
O espaço expositivo do Museu de Paleontologia também foi utilizado para aulas de
disciplinas do curso Geologia, tais como: Paleontologia de Vertebrados; Fundamentos de Geologia
I; Paleontologia I; Paleontologia II e Paleobiogeografia.
Além disso, o Museu de paleontologia mantém atualizada uma página nas redes sociais
visando a ampliação comunicacional publicando informações sobre a temática paleontológica e
notícias em geral.

