
Reunião de Avaliação 2012 e Planejamento 2013 
do Museu Kuahí 
Entre os dias 05 e 08, a equipe do Museu Kuahí se 
reuniu com a Coordenadora do Programa Oiapoque – 
IEPÉ,  Ana Paula Nóbrega da Fonte, na sala da Oficina 
Pedagógica do Museu Kuahí, com objetivo de avaliar 
as ações executadas pela instituição no ano de 2012 e 
apresentar novas  propostas  de  trabalho para 2013. 
A reunião começou logo após o término da reunião 
mensal do Kuahí e foi coordenada pela Ana Paula 
(IEPÉ). A Coordenadora iniciou a reunião 
apresentando através de data show o roteiro do 
questionário de avaliação do Museu Kuahí do ano 
anterior  e do planejamento de 2013. Para fazer essa 
avaliação e montar o novo plano foi necessário se 
dividir por setores, e cada setor levantou em seu 
questionário as principais conquistas; as ações 
realizadas tanto no Museu Kuahí como nas 
comunidades indígenas ou outros locais; os produtos 
concluídos; as atividades planejadas que não puderam 
ser realizadas e as razões que impediram a realização; 
e por fim as dificuldades enfrentadas pelo setor. A 
elaboração do planejamento exigiu participação, 
dedicação e concentração de cada setor, pois foi um 
momento de reflexão, discussão, sugestões e também 
acordo entre os responsáveis pelo setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após avaliar suas ações e montar o novo plano de 
trabalho todos os setores voltaram a reunir para fazer 
as suas apresentações. Várias propostas foram 
sugeridas  e  aprovadas pela equipe, como    pesquisas 
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Reunião Interna do Museu Kuahí 
Foi realizada nesta terça-feira, dia 05, na sala de 
Consulta e Leitura, a Reunião Mensal da equipe 
técnica do Museu Kuahí que tem como objetivo 
principal a elaboração do Projeto da Semana do Índio. 
No primeiro momento foi discutido como será feita a 
elaboração do projeto, as atividades que serão 
desenvolvidas e para qual público será destinado. É 
fundamental a participação dos Setores do Museu 
nesta elaboração, por isso ficou definido montar 
através de Data show onde todos possam acompanhar 
e expor suas ideias. Logo após, o Gerente e a 
Subgerente do Museu (Hélio Labontê e Márcia de 
Oliveira) repassaram  o relatório sobre as discussões 
da Assembleia de Avaliação que ocorreu entre os dias 
26 a 28 de fevereiro no Centro de Formação da aldeia 
Manga, principalmente do tema Cultura que abrange 
as atividades desenvolvidas pelo Museu Kuahí.  
Segundo a subgerente, as lideranças indígenas 
elogiaram  bastante as ações  que estão sendo 
executadas pela equipe do Museu, e percebe-se que 
cada vez mais este ponto está se tornando muito 
importante para o público em  geral, pois há vários 
pesquisadores indígenas e não-indígenas, até mesmo 
estrangeiros tem procurado o Museu Kuahí  para fazer 
pesquisas sobre os povos indígenas em geral, 
principalmente de Oiapoque. Com isso, a gerência 
solicitou apoio às lideranças indígenas e aos parceiros  
para o desenvolvimento de atividades no Museu e 
também nas aldeias. 
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nas aldeias, cursos e oficinas, produção de 
documentários, ações educativas nas escolas 
indígenas e não-indígenas, criação do acervo de mitos 
e lendas, etc., além das atividades que já vem sendo 
desenvolvidas, por exemplo, a confecção dos boletins 
mensais, a produção dos relatórios semestrais, a 
divulgação do Museu nas escolas do município, 
palestras, documentação e limpeza dos acervos, 
monitoria às exposições e elaboração de projetos. De 
acordo com o levantamento das propostas buscou-se 
sistematizar  no plano operativo do Museu Kuahí para 
as atividades realizadas em Oiapoque não coincidirem 
com as  atividade a serem realizadas nas aldeias, e 
depois foi montada as equipes de pesquisa de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre os dias 06 e 08, os períodos da manhã foram 
dedicados para a elaboração do Projeto da Semana do 
Índio e houve a participação de todos, como havia 
previsto na reunião interna. Foi sugerido pela própria 
equipe do Kuahí a elaboração de dois projetos, um 
para ser realizado no Museu Kuahí e o outro nas 
aldeias São José dos Galibi (Rio Oiapoque), Manga (Rio 
Curipi) e Estrela (BR–156). Para a produção dos 
projetos  formou-se dois grupos, foi discutido e  
descrito passo-a-passo os objetivos, as justificativas, as 
metas, as metodologias e o valor total de cada 
projeto. Em seguida foi feito a apresentação dos 
projetos através de data show. Após sistematizar as 
ideias, resumiu-se em um único projeto que tem como 
finalidades a realização de atividades no Museu  Kuahí  

e nas comunidades indígenas mencionadas acima. E 
no dia 12 do mês subsequente o projeto foi 
encaminhado para SECULT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunião entre os Museus Kuahí e Sacaca sobre o 
Projeto de Astronomia 
Nos dias 11 e 12, foi realizada a reunião entre a 
equipe do Museu Kuahí com o Gerente de etnociência 
e Divulgação Cientifica do Museu Sacaca, Cássio 
Renato dos Santos, com objetivo de discutir a 
realização das pesquisas de campo sobre a astronomia 
dos Povos Indígenas de Oiapoque.  
Nessa reunião foi montado e definido os períodos de 
realização das atividades, e incluídos no plano 
operativo de 2013 do Museu Kuahí. Houve a 
apresentação das pesquisas realizadas pelo Sr. Cássio 
sobre a astronomia ocidental e também das ações que 
são desenvolvidas no planetário móvel, no Museu 
Sacaca, que atrai  vários públicos. E comentou sobre 
suas perspectivas em relação aos resultados das 
pesquisas que serão desenvolvidas nas aldeias.   
Espera-se desse projeto, como produto final, a 
publicação de um livro e de uma exposição itinerante. 
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