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Visitantes interagem com o quarto estado físico da matéria: o plasma.

Apresentação



    Boa leitura!

Diretora do MCT-PUCRS

 Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia OUniversidade Católica do Rio Grande do Sul 
(MCT-PUCRS) está localizado no Campus 

Central da Universidade, na cidade de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Além de preservar, conservar e 
comunicar o patrimônio científico e cultural, articula e 
estimula a construção do conhecimento ao conectar 
diferentes públicos – alunos, professores, 
pesquisadores e comunidade em geral –, cumprindo 
seu papel de museu universitário.

    Todo o conhecimento gerado e preservado no Museu 
é compartilhado com a sociedade por meio de 
exposições interativas, lúdicas e estimulantes, que 
valorizam a participação do visitante, possibilitando-lhe 
ser protagonista do seu próprio aprendizado.

    Este catálogo registra um pouco da história do MCT-
PUCRS e das atividades que são desenvolvidas visando 
ao cumprimento de sua missão.

Melissa Guerra Simões Pires



Amostras das coleções científicas do Museu na década de 1960.

Histórico



conceitos científicos e tecnológicos. Para a consecução 
dessa tarefa, foram fundamentais os recursos 
financeiros disponibilizados pela União Brasileira de 
Educação e Assistência – mantenedora da PUCRS –, 
assim como os recursos recebidos por meio do Edital-
Concurso do PADCT e da Fundação Vitae/UNESCO. 
Ainda em 1993, os acervos das coleções científicas do 
Museu de Ciências começaram a ser transferidos para 
os novos espaços. Em 11 de novembro, surgiu, então, o 
Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A 
organização do novo complexo demorou cinco anos 
até que, em 14 de dezembro de 1998, a exposição 
interativa fosse aberta ao público.

    Já sob a gestão do Reitor Ir. Joaquim Clotet, o ano 
de 2007 marcou o início de um novo processo no 
Museu, com a posse de uma nova diretoria: o Prof. 
Emilio Jeckel Neto, Diretor, implantou um novo modelo 
de gestão, configurada em Colegiado: Direção, 
Coordenação Administrativa, Coordenação 
Educacional, Coordenação de Coleções, Coordenação 
de Operações e Inovação e Coordenação de Projetos 
Museológicos.

 Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS O tem sua origem nos primeiros anos da década 
de 1960, quando se iniciaram os cursos de 

Ciências da Universidade. Nesta época, a instituição e 
seus professores preocuparam-se em montar 
laboratórios de ensino e pesquisa, organizando 
simultaneamente coleções científicas ou acervos. Na 
sessão de 4 de julho de 1967 do Conselho Universitário, 
foi aprovado, como um Departamento da Universidade, 
o então Museu de Ciências da PUCRS.

    Durante muitos anos, o Museu de Ciências foi o polo 
agregador de vários grupos de pesquisa. Ao mesmo 
tempo em que as coleções científicas gradativamente 
se robusteciam e se tornavam referência internacional, 
se iniciou uma demanda crescente, principalmente de 
escolas da região de Porto Alegre, de visitação de 
alunos e seus professores. Estabeleceram-se, assim, 
espaços de exposição de exemplares das coleções e 
outros elementos que foram sendo incorporados com o 
objetivo de melhor atender pedagogicamente ao 
interesse despertado nos alunos e pessoas que 
visitavam a exposição.

    Na década de 1980, o então Reitor da PUCRS, Ir. 
Norberto Francisco Rauch, juntamente com o Diretor 
do Museu de Ciências, Prof. Jeter Bertoletti, formou um 
grupo com professores da Universidade e outros 
colaboradores para criar um novo Museu, que tivesse 
como característica principal uma exposição interativa. 
Assim, em 1988, foi lançada a pedra fundamental do 
chamado Centro de Ciência e Cultura da PUCRS, que 
contaria com um prédio para abrigar o Centro de 
Processamento de Dados, um teatro com mais de 500 
lugares, salas para educação permanente e espaço 

2físico de 12.000 m  para o Museu. Por ser o ano do 40º 
aniversário da Universidade, esse prédio foi designado 
como Prédio 40 do Campus Central.

    Em 1993, o espaço para a montagem da exposição 
ficou pronto. Iniciou-se, então, o trabalho de construir a 
coleção de experimentos nas oficinas do próprio 
Museu, bem como de adquirir outros experimentos fora 
do país – visto que não havia produção dessa natureza 
no Brasil – para atender o novo conceito do Museu, que 
passou a incorporar, além das coleções de ciências, 
uma coleção de experimentos, tendo como justificativa 
a Museologia das Ideias, em que a experimentação dos 
objetos dá ao usuário condições de compreender os 

Reitor Ir. Norberto Rauch no lançamento da pedra fundamental do Centro de Ciência e Cultura.



Missão do Museu e da PUCRS, na defesa da 
preservação do patrimônio e da educação.

    Em dezembro de 2015, a configuração do Colegiado 
do Museu foi alterada para a seguinte estrutura: 
Direção, Coordenadoria Administrativa, Coordenadoria 
de Projetos Museológicos, Coordenadoria de Coleções 
e Coordenadoria Educacional.

    Em 2017, o Museu de Ciências e Tecnologia da 
PUCRS passou a integrar a Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PROPESQ) e reafirmou seu 
compromisso de museu universitário com a posse do 
novo Reitor da Universidade, Ir. Evilázio Teixeira.

    A partir de então, o Museu assume mais 
efetivamente o papel de museu universitário, ou seja, 
enquanto canal de diálogo da Universidade com a 
sociedade, intensificando a divulgação científica por 
meio de sua atuação como mediador dos saberes 
produzidos na academia. Ao mesmo tempo, os projetos 
passam a ser desenvolvidos com assessoria científica 
das faculdades que integram a PUCRS, reforçando o 
Museu como centro de guarda, investigação e pesquisa, 
com equipes profissionais que investigam, conservam e 
difundem as coleções e as pesquisas a elas associadas 
por meio de exposições, ações educativas, publicações, 
cursos e demais atividades.

    No final de 2013, a Prof. Melissa Guerra Simões Pires 
assumiu a direção do Museu, dando continuidade ao 
modelo de gestão estabelecido pelo Prof. Jeckel e 
enfatizando ações de desenvolvimento sustentável 
ambiental e institucional, com o desafio de desenvolver 
um planejamento que equilibrasse abordagens 
qualitativas e quantitativas que levassem em conta a

Prédio que abriga o MCT-PUCRS atualmente.



Caracterização do acervo

Exemplares da Coleção de Insetos. 



Coleção de Equipamentos

Coleção Histórica

Minerais e Rochas.

Experimentos interativos projetados e construídos no 
próprio Museu, registrados por área de conhecimento.

Instrumentos e equipamentos científicos sobre a 
história da ciência utilizados na pesquisa científica da 
PUCRS.

Coleções Geológicas

O  acervo do Museu de Ciências e Tecnologia da 
PUCRS é caracterizado por:

Coleções Biológicas

Coleção Arqueológica

Abelhas, Anfíbios, Aracnídeos, Aves, Crustáceos, 
Fósseis, Herbário, Insetos, Mamíferos, Miriápodes, 
Moluscos, Peixes, Prostistas e Répteis.

Vestígios materiais da ação humana.

Experimento interativo Globo Mágico.



Missão

Pesquisadora analisa objetos da coleção de Arqueologia.



O  Museu de Ciências e Tecnologia, fundamentado nos princípios institucionais da PUCRS, tem por missão gerar, 
preservar e difundir o conhecimento por meio de seus acervos e exposições, contribuindo para o desenvolvimento 
da ciência, da educação e da cultura.

Visitantes interagem com experimento sobre a rotação terrestre.



Exemplares da coleção de Moluscos.



    São 19 coleções científicas que abrigam exemplares 
e peças biológicas, paleontológicas e arqueológicas. O 
acervo está cuidadosamente conservado e tombado 
para que seja útil ao desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e apoio a diversas áreas do conhecimento.

    Os exemplares ou as peças que constituem as 
coleções, e os dados a eles associados, podem ser 
considerados documentos que contêm informações 
sobre o passado, o presente e o futuro. Para que o 
acervo atenda seus objetivos, é importante manter 
todos os procedimentos de empréstimo, guarda e 
preservação inseridos em ações de curadoria.

    Em uma classificação didática, as coleções do MCT-
PUCRS podem ser organizadas de acordo com o 
modo de preservação de seus espécimes: via úmida e 
via seca. Por via úmida, os espécimes - por exemplo, 
crustáceos, peixes, anfíbios e répteis -  são geralmente 
mantidos em vidros com álcool em graduações que 
variam de 70 a 80%. Por via seca, o modo de 
conservação varia conforme o grupo biológico, mas 
todos requerem controle de umidade e outras rotinas 
de manutenção contra ataques de fungos e insetos.

s coleções do Museu de Ciências e Tecnologia Ada Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (MCT-PUCRS) começaram a ser 

formadas e organizadas desde a fundação do Museu, 
na década de 1960, e até os anos 1990 ocupavam salas 
em diferentes prédios no Campus Central da 
Universidade. Em 1993, foram transferidas para as 
novas instalações do MCT-PUCRS e hoje ocupam uma 

2área específica de 1.213 m .

    Plantas, por exemplo, são prensadas e secas em 
estufa. Em seguida, são etiquetadas e montadas em 
cartolina, conjunto este denominado de exsicata. 
Antes de serem guardadas e sempre que manuseadas, 
devem ser colocadas em freezer para expurgo.

    Aves e Mamíferos também são exemplos de 
coleções que passam por cuidados especiais; seus 
espécimes são taxidermizados, montados com 
técnicas especiais e passados

Preservar



por procedimentos de expurgo para somente após 
serem guardados na coleção.

    Além dos espécimes inteiros preservados em via 
úmida ou a seco, algumas coleções abrigam amostras 
de tecidos para estudos de DNA, os quais são 
conservados em álcool puro e acondicionados em 
tubos criogênicos mantidos em freezer. 

    Já a Coleção de Insetos tem seus exemplares 
montados individualmente com alfinetes e 
acondicionados em caixas entomológicas.

    O mobiliário dessas coleções também varia, sendo 
constituído de gavetas ou armários especiais 
conforme o grupo.

Coleções de Peixes, Arqueologia, Crustáceos e Mamíferos.



Coleções de Répteis e Fósseis.



Coleções de Aves, Anfíbios e Escorpiões.



Coleções de Insetos e Minerais.



s coleções científicas do Museu têm sido 

continuamente utilizadas para o desenvolvimento de         A projetos de pesquisadores e alunos de pós-graduação 

dos cursos de Zoologia e História da PUCRS e de outras 

instituições nacionais e estrangeiras. Contribuem também para 

a formação de recursos humanos em curadoria e taxonomia, 

mediante bolsas concedidas para essas modalidades.

    As coleções biológicas, por reunirem registros geográficos e 

ambientais ao longo do tempo associados aos seus exemplares, 

possibilitam investigações que incluem desde a descoberta de 

novas espécies para a ciência até o estabelecimento de categorias 

de ameaça de extinção de espécies e de critérios para a 

conservação ambiental. Com informações oriundas das 

coleções do MCT-PUCRS, é possível verificar se alterações 

ambientais influenciam populações da fauna e flora, como, por 

exemplo, das áreas circunvizinhas de zonas alagadas das atuais 

hidrelétricas de Itá, Machadinho (RS) e Campos Novos (SC).  

Várias campanhas de coleta foram realizadas pelo MCT-

PUCRS previamente à construção dessas hidrelétricas.

    As coleções biológicas também trazem benefícios para a 

saúde pública, a agropecuária e outros setores econômicos. Por 

meio de seus dados históricos, podem-se prever ou rastrear o 

aparecimento e a propagação de pragas que atacam plantas ou 

mesmo de parasitas provenientes de espécies exóticas. Muitas 

dessas espécies trazem consigo parasitas que podem ser 

transmitidos à fauna nativa, gerando danos aos ecossistemas e 

prejuízos sócioeconômicos.

    Sem dúvida um dos principais resultados gerados a partir das 

coleções biológicas do MCT-PUCRS é a ampliação do 

conhecimento da biodiversidade recente e extinta. Saber o 

número de espécies existentes, quais são, onde ocorrem e quais 

suas relações de parentesco é o primeiro passo para uma 

aplicabilidade em áreas como biotecnologia, por exemplo.  

    Nossas coleções contribuíram, até hoje, para a descrição de 

mais de 600 novas espécies para a ciência e, por meio da análise

Gerar



de seus dados, auxiliaram na elaboração de listas de espécies 

ameaçadas de extinção, também contribuindo para o 

estabelecimento de políticas públicas e a identificação de áreas 

que precisam ser conservadas. 

    A Coleção de Arqueologia, por outro lado, possui mais de 

2.000 escavações, que têm gerado conhecimento sobre a cultura 

e o modo de vida das sociedades passadas, auxiliando, por meio 

de processos históricos, na compreensão do momento atual.

Extração de DNA de músculos de peixes. Pesquisa com espécimes da Coleção de Abelhas.



Bolsista estuda exsicatas do Herbário do Museu. Taxidermista prepara exemplar para a Coleção de Aves.



Réplica de esqueleto da exposição Marcas da Evolução.



M useu é local de patrimônio, coleções, pesquisa e 

também de difusão da memória, do 

conhecimento acumulado pela humanidade em 

suas mais variadas formas. Caracteriza-se por um desejo de 

comunicação, de interação, de relação com o outro. E seu 

principal meio de comunicação são suas exposições.

    Com linguagem própria, técnicas e profissionais especializa-

dos, a exposição – como o livro e o filme – conta uma história 

com início, meio e fim e procura transmitir uma mensagem ao 

visitante, que, obviamente, a interpretará de forma particular.

    No Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, as 

exposições – e também as ações educativas – têm como fio 

condutor o objetivo de transmitir o impacto real que a ciência e 

a tecnologia têm na vida cotidiana presente e futura. Elaboradas 

para despertar a curiosidade e o gosto pelas ciências, valorizam 

a participação do visitante, que, ao se envolver em experiências 

lúdicas e inusitadas, torna-se protagonista de seu próprio 

aprendizado. Afinal, museu também é espaço de encantamento, 

sedução, reflexão e lazer.

    Desde 2008, o MCT-PUCRS está envolvido em um 

processo de aproximação entre suas coleções científicas e o 

grande público. Exemplares originais de insetos, aracnídeos, 

miriápodes, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis, peixes, aves, 

mamíferos, plantas, fósseis, minerais e rochas – além de objetos 

arqueológicos e históricos –, vem gradativamente ganhando 

espaço nas exposições, enriquecendo ainda mais a experiência 

do visitante.

    Também em 2008, foi formada uma equipe educacional, a 

qual passou a integrar-se a todos os processos e projetos de 

comunicação com o público. Ao mesmo tempo, professores, 

pesquisadores e alunos das mais diversas faculdades da PUCRS 

tornam-se assessores científicos em variadas exposições, 

reforçando o MCT-PUCRS como um museu universitário, 

produtor, irradiador e estimulador de conhecimento também a 

partir de suas exposições.

Difundir



Vista parcial da exposição de longa duração do MCT-PUCRS.

Exposição de longa duração



    Observar um esqueleto de baleia de 15 metros. Sentir-se 

como um astronauta no espaço. Experimentar os abalos 

causados por um terremoto. Testar seu tempo de reação e sua 

velocidade em uma pista de corrida. Verificar por que as aves são 

os dinossauros vivos. Conferir uma réplica do barco com que 

Charles Darwin cruzou os oceanos. Tocar uma harpa sem 

cordas, caminhar sobre uma tabela periódica gigante, arrepiar os 

cabelos em um show de eletrostática. No MCT-PUCRS, tudo 

isso está ao alcance do visitante, que conta ainda com uma 

equipe de mediadores especialmente capacitados para garantir 

um momento de encantamento, aprendizagem e lazer.

 exposição de longa duração do Museu de Ciências e 
2Tecnologia da PUCRS ocupa uma área de 8.163 m A divididos em três andares e dois mezaninos. Composta 

por centenas de experimentos interativos e exemplares de 

coleções científicas e didáticas, a exposição aborda as mais 

variadas temáticas, entre as quais o Universo, o Planeta Terra, 

Evolução e Biodiversidade, Mamíferos Aquáticos, Ser Humano, 

Paleontologia, Arqueologia, Desafios com Figuras e Números, 

Eletricidade e Magnetismo, Luz, Som, Matéria e Energia, 

Fluidos, Força e Movimento, além do Mundo da Criança, 

espaço dedicado aos pequenos cientistas de três a seis anos.

Visitantes observam partículas cósmicas na Câmara de Neblina.





Detalhes da exposição de longa duração.



Ciência no set: visitantes interagem com e

Exposições temporárias

32



- Corrida contra a dengue
-  (R)Evolução de Darwin

    Pensadas e produzidas pela equipe do Museu, as 
exposições temporárias do MCT-PUCRS tratam de 
temas variados e criam, muitas vezes, intersecções 
entre ciência e outros campos do conhecimento. Desde 
2007, professores e alunos da PUCRS atuam como 
assessores científicos, reforçando a identidade do MCT-
PUCRS como museu universitário.

- Gripe!

- Serpentes: fatos e mitos

As exposições temporárias têm características 
que trazem dinamismo aos museus, pois 
permitem maior agilidade ao abordar assuntos 

relevantes do momento, sem que estes percam sua 
atualidade. São também uma alternativa para versar 
sobre assuntos ainda não muito difundidos na 
exposição de longa duração.

- Biodiversidade
- CSI: a ciência contra o crime

    A partir da abertura da nova área de exposições, em 
1998, mais de 30 exposições temporárias foram 
realizadas pelo MCT-PUCRS, dentre elas:

- Aranhas: inimigas ou aliadas?

- Aves dos Campos de Cima da Serra
- Prêmio Nobel

- Terremotos: marcas de um planeta inquieto

- Energia: aprender hoje para sustentar o amanhã

- A viagem do Beagle 

- Tempo

- Esporte olímpico: memória e ciência

- Anfíbios: diversidade e ameaças

- Ciência no set

- Ilustração científica: a arte na descrição de novas 
espécies

- Ciência e cuidado
- O rádio: uma história de pioneirismo brasileiro

- Ciclomotor elétrico

De cima para baixo:
A viagem do Beagle: representação da cabine ocupada por Darwin.
Ilustração científica: observação de exemplares da coleção de aracnídeos.
Energia: experimento sobre ondas e marés.



Veículos do Programa Museu Itinerante em viagem.

Exposição itinerante



que fazem parte da exposição de longa duração do 
Museu. Por sua natureza itinerante, o Promusit permite 
ao Museu levar sua proposta de divulgação científica a 
pessoas que vivem longe de Porto Alegre. Uma equipe 
de mediadores, que acompanha o programa, capacita 
um grupo de mediadores locais em cada comunidade 
visitada.

or meio do Programa Museu Itinerante, o MCT-PPUCRS já marcou presença em cerca de 140 
eventos, atendendo mais de dois milhões de 

pessoas em dezenas de municípios do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal. O programa consiste em uma 
exposição itinerante composta por cerca de 50 
experimentos interativos com as mesmas 
características daqueles

Estudante interage com experimento da exposição itinerante do MCT-PUCRS.



Crianças em “Férias no Museu”.

Ações educativas



 Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS Orealiza, como parte de seus esforços na 
difusão do conhecimento, ações 

educativas que são, junto com as exposições, os 
pilares da comunicação museal. Os serviços 
educativos fazem a ponte entre a investigação 
científica – e o conhecimento gerado a partir dela 
– e o público que quer aprender, integrando a 
dinâmica da comunicação por meio de diferentes 
atividades, as quais permitem que os visitantes 
estabeleçam uma relação com o conhecimento, 
tendo como ponto central as coleções do Museu. 
Com uma estrutura capacitada para realizar a 
mediação cultural demandada por professores, 
alunos e visitantes em geral, o Museu oferece 
variadas possibilidades de interação com as 
temáticas abordadas nas exposições.

    O MCT-PUCRS é também sede do Polo 
Educacional da Universidade, que tem a função de 
articular os projetos de ensino, pesquisa e 
extensão de viés educativo com a comunidade 
acadêmica e o público em geral.

    O Polo Educacional atua, desde 2009, na interface 
entre o interno e o externo, trazendo para a PUCRS 
projetos que sejam de interesse acadêmico em 
parcerias com instituições nacionais e internacionais.

    Entre os principais projetos, destaca-se a parceria 
com a Newcastle University, do Reino Unido, que 
resultou na realização da exposição Marcas da 
Evolução, além de outras ações.

Programa Escola-Ciência (Proesc)

    Com o Programa Escola-Ciência, o Museu promove 
ações de acesso à cultura e ao conhecimento científico 
para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
Ingressos, transporte e alimentação gratuitos compõem 
o pacote oferecido pelo Proesc, que é complementado 
com a atividade de Pré-Visita.

    Em nove anos, 95.834 visitantes oriundos de 1.825 
instituições em 255 municípios já foram atendidos pelo 
Programa.

Ônibus do Programa Escola-Ciência buscando turma de alunos. 



    Entre os temas já abordados pelo Minuto da Ciência, 
estão Mamíferos Aquáticos, Peixes do Lago Guaíba, 
Evolução e Seres Vivos, Física mais que Genial, Ilusão 
de Óptica, Experiências Eletrizantes, Magnetismo, 
Energia Eólica, Energia Nuclear e Biocombustíveis.

Minuto da Ciência

    Esta ação educativa é um momento dedicado aos 
professores/educadores. Objetiva estimular o professor 
a planejar as atividades durante a visita com seus 
alunos por meio de uma visita guiada na área 
expositiva, acompanhados pela equipe educacional do 
Museu, que apresenta o espaço educativo (exposição e 
laboratórios), além de importantes orientações para 
qualificar a visita.

    Atividade interativa de curta duração que ocorre em 
pontos diversos da área de exposições, tem como 
objetivo aproximar o visitante das Coleções Científicas 
e complementar temáticas abordadas pela Coleção de 
Equipamentos. Realizado por curadores, 
pesquisadores, bolsistas de iniciação científica e pela 
equipe educacional, o Minuto da Ciência pode ser 
solicitado antecipadamente por professores e 
educadores que planejam sua visita ao Museu.

    A pré-visita é gratuita e pode ser realizada mediante 
agendamento. Desde 2009, mais de 830 atividades de 
pré-visita foram realizadas, contemplando mais de 
3.800 educadores, tanto de escolas quanto de outras 
instituições.

Espaço Jovem Cientista (Feira de Ciências)

Pré-Visita

    Espaço para a troca de experiências e para a 
divulgação de inovações nas mais variadas áreas do 
conhecimento, o Espaço Jovem Cientista busca 
promover a integração entre os vários níveis de ensino, 
reunindo professores e alunos de graduação e pós-
graduação com professores e alunos da educação 
básica e técnica. O evento cresce a cada ano. Na 
primeira edição, em 2009, foram cerca de 40 trabalhos 
selecionados para apresentação. Em 2016, esse número 
triplicou, partindo de um total de 350 trabalhos 
inscritos.

Minuto da Ciência sobre a diversidade de anfíbios.



    Animação, surpresas e convidados especiais fazem 
parte de toda festa, mas só o Aniversário Genial 
acontece no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. 
No Aniversário Genial, aniversariantes e seus 
convidados experimentam um roteiro exclusivo com 
expedições repletas de aventuras e descobertas, 
orientadas por uma equipe de monitores especialmente 
capacitados. 

Aniversário Genial 

    Em sete anos de atividade, mais de 500 Aniversários 
Geniais foram realizados.

Férias no Museu

    Visitas livres e orientadas às exposições, experiências 
nos laboratórios especiais, oficinas ministradas por 
curadores do Museu, tour pelo Campus Central da 
Universidade e lanche fazem parte da programação.

    Desde 2011 foram atendidas mais de 300 crianças. 

    Nos períodos de recesso escolar, tanto no verão 
como no inverno, o MCT-PUCRS oferece um período de 
“Férias no Museu”. Voltada para crianças de seis a 12 
anos, a atividade inclui uma série experiências 
divertidas sobre temáticas relacionadas à ciência.

Decifrando enigmas em “Uma Noite no Museu”. 

Uma Noite no Museu

    Desde 2009, 800 crianças 
e 300 adultos (acadêmicos) 
já passaram “uma noite no 
Museu”. 

    São duas modalidades: 
uma aberta, em que qualquer 
criança de nove a 12 anos 
pode participar, e outra para 
grupos fechados, focada em 
escolas e outras instituições 
que trabalham com crianças 
de nove a 12 anos. Também é 
oferecida uma versão curta, 
com até três horas de 
duração, sem acampamento 
no Museu. A versão curta 
também aceita inscrições de 
adultos.

    Munidos de lanternas, os 
participantes precisam 
percorrer as diversas 
exposições e laboratórios 
especiais do Museu e 
trabalhar de forma integrada 
com seus colegas para 
desvendar um mistério. As 
atividades se iniciam ao 
entardecer e se encerram na 
manhã seguinte.



Ambientes da exposição, no segundo andar do Museu.

Marcas da Evolução



Marcas da Evolução é resultado de uma parceria 
entre o MCT-PUCRS e o Great North Museum: 
Hancock (GNM) da Newcastle University (NU), 

do Reino Unido. A exposição teve como embrião o 
projeto “The use of museums scientific collections for 
teaching evolution and understanding of environmental 
changes from the ecomuseological perspective”, 
coordenado por ambas as instituições. Selecionado 
pelo British Council Brasil, o projeto contou com 
financiamento do Newton Fund, um dos mais 
importantes fundos britânicos de financiamento e 
fomento de pesquisa e inovação do Reino Unido. A 
parceria integra as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão das universidades, a fim de que atuem junto à 
comunidade acadêmica e ao público externo.

    Partindo da construção de uma árvore filogenética, 
uma grande “árvore da vida”, a exposição apresenta 
uma visão contemporânea sobre a evolução dos seres 
vivos, destacando modificações surgidas ao longo do 
processo evolutivo que, a partir da seleção natural, 
permitiram que tais grupos se constituíssem. 
Exemplares das coleções científicas do Museu e de 
outras instituições, imagens, modelos tridimensionais e 
esqueletos simulam a diversidade de seres vivos e 
possibilitam aos visitantes comparar características 
morfológicas para uma melhor percepção das relações 
de parentesco entre determinados seres vivos, 
comprovando assim as marcas da evolução. Pensada a 
partir das coleções científicas do MCT-PUCRS e do 
GNM, Marcas da Evolução segue a tendência de 
popularização do acervo, antes restrito apenas aos 
pesquisadores, utilizando espécimes preservados para 
explicar um tema fundamental à Biologia: a evolução.

Visitante observa exemplar de casuar emprestado pela FZB-RS. 



Director of MCT-PUCRS

Melissa Guerra Simões Pires

    The Science and Technology Museum of the 
Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul 
(MCT-PUCRS) is located on the university's main 
campus, in the city of Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brazil. In addition to preserving, conserving, and 
communicating the scientific and cultural heritage, it 
also encourages and provides the means for 
knowledge construction by bringing different 
audiences together - students, professors, 
researchers and the community in general - thus 
fulfilling its role as a university museum.

    The knowledge produced and preserved at the 
Museum is shared with society in interactive, fun and 
challenging exhibits, which value the participation of 
visitors, thus making them the protagonists of their 
own learning.

    This catalog embodies a bit of the history of MCT-
PUCRS and the activities that will be conducted in 
order for it to accomplish its mission.

Enjoy the reading!

Introduction



of Museum as it incorporated science and experiment 
collections as well in view of the Museology of Ideas, 
which preaches that object experimentation gives 
users the ability to understand scientific and 
technological concepts. The funding from the União 
Brasileira de Educação e Assistência – supporter of 
PUCRS –, as well as PADCT and Vitae Foundation / 
UNESCO were of utmost importance to complete the 
task. Still in 1993, the Museum of Sciences' scientific 
collections archives got a new home. Then, November 
11 sees the highly anticipated birth of PUCRS' Science 
and Technology Museum. The new complex took five 
years to be built and on Dec 14, 1998, an interactive 
exhibit was finally opened to the public.

    In late 2013, Prof. Melissa Guerra Simões Pires takes 
office as the Museum director, as she gives a 
continuation to the management model initiated by 
Prof. Jeckel and focuses on sustainable development 
actions at the environmental and institutional levels. 
She is then challenged to develop a plan that brings 
qualitative and quantitative approaches together and 
which take into consideration the Mission of PUCRS' 
Museum, in the preservation of its heritage and 
education.

    Under the rule of Br. Joaquim Clotet, the year 2007 
marks the beginning of a new era in the Museum, as a 
new director takes office: Prof. Emilio Jeckel Neto, 
who implemented a new management model. This 
model was characterized by a Collegiate, which 
included the Board of Directors, the Administrative 
Coordinator, the Educational Coordinator, the 
Collections Coordinator, the Coordinator of 
Operations and Innovation and the Coordination of 
Museologic Projects. Since then, the Museum has 
taken on the role of an actual university museum, that 
is, a channel of communication between the university 
and the society, as it is keen to promote science as a 
mediator of knowledge produced in the academia. At 
the same time, projects begin to take shape with the 
scientific support of PUCRS' schools. This would 
consolidate the Museum as a center of reference, 
investigation and study, relying on professional teams 
that investigate, preserve and disseminate the 
collections and the research associated with them 
through the exhibits, educational actions, 
publications, programs and other activities.

    For many years, the Museum of Sciences was 
home to several research groups. As the scientific 
collections expanded on a gradual scale and became 
an international reference, it aroused the interest of 
several schools, especially those in the Porto Alegre 
area, as it implemented an open visitation policy for 
their students and teachers. Then, the areas reserved 
for the collection items and other attractions began 
to take shape as the museum was keen to become 
an educational tool for students and other visitors.

History

    In the 1980s, the then President of PUCRS, Br. 
Norberto Francisco Rauch, and the director of the 
Museum of Sciences, Prof. Jeter Bertoletti, 
assembled a team which included a group of 
professors and other staff members intending to 
give rise to a new Museum that could have a more 
interactive feel. Then, in 1988, the foundations of 
PUCRS' Center of Science and Culture were laid. The 
center would consist of a building to be home to the 
Data Processing Center, a theater with more than 
500 seats, a permanent learning facility and an area 

2of 12,000 m  for the Museum. Because of the 
University's 40th anniversary, the building became 
known as Building 40 on the Main Campus.

    In 1993, the areas reserved for the exhibits were 
finished. Then, the institution began to put together 
the collection of experiments at the Museum's 
rooms, and gain insights from experiments from 
overseas since that kind of production was very new 
to Brazil. This would be in line with the new concept 

    PUCRS Science and Technology Museum (MCT-
PUCRS) had its origins in the University's Sciences 
programs, which was created in the early 1960s. 
Back then, as the institution and its professors were 
committed to building teaching and research 
laboratories, they were also concerned about putting 
together scientific collections or archives as well. At 
the University Council meeting held on Jul 4, 1967, 
PUCRS' Museum of Sciences became an official 
department at the University.



Historical Collection

Geological Collections

    In December 2015, the Museum's Collegiate takes 
on a different shape: Director, Administrative 
Coordinator, Museological Projects Coordinator, 
Coordinator of Collections and Educational 
Coordinator. In 2017, PUCRS' Science and Technology 
Museum restates its role as a university museum as 
the University's new President, Br. Evilázio Borges 
Teixeira, takes office. It now responds to the Office of 
teh Vice President for Research and Graduate 
Studies.

    The archives of PUCRS' Science and Technology 
Museum include the following items:

    Material traces of human actions.

Biological Collections

    Bees, Amphibians, Arachnids, Birds, Crustaceans, 
Fossils, Herbarium, Insects, Mammals, Myriapoda, 
Mollusks, Fish, Protists and Reptiles.

    Interactive experiments designed and conceived 
at the museum in different areas.

Archaeological Collection

    Minerals and Rocks.

The archives

Equipment Collection

    Scientific instruments and equipment about the 
history of science used in scientific research carried 
out at PUCRS.

Mission

    Based on PUCRS' institutional principles, the 
Science and Technology Museum has the mission to 
generate, preserve and disseminate knowledge 
through its collections and exhibitions, in order to 
contribute to the development of science, education 
and culture.

Preservation

    The collections of the Science and Technology 
Museum of the Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (MCT-PUCRS) began to take 
shape since the day the Museum was founded, in the 
1960s, up until the 1990s, as they would be available 
in different rooms in different buildings of the 
University's Main Campus. In 1993, these collections 
were relocated to the new facilities of the MCT-

2PUCRS, in an area of 1,213 m .

    The Museum has 17 scientific collections that 
include biological, paleontological and 
archaeological samples and materials. The archives 
are carefully preserved and recorded for use in the 
development of research projects in several 
knowledge areas.

    The collections' samples or materials, and their 
data, can be considered documents of value for they 
bring information about the past, present and future. 
In order to provide an effective museum experience, 
it is important for the board of curators to take care 
of loans, storage and preservation of archives.

On an educational perspective, MCT-PUCRS' 
collections are organized according to the mode of 
preservation of their specimens: in alcohol or dry. 
Collections preserved in alcohol  



    The biological collections can also bring benefits 
for public health, agriculture and other economic 
sectors. Due to their historical character, can be used 
to anticipate or track down the emergence or 
dissemination of plagues that harm plants or even 
parasites that feed on exotic species. Many of these 
species carry parasites that can be transmitted to 
the native fauna, thus causing damages to 
ecosystems and socioeconomic damages.

    On the other hand, the archaeology collection 
consists of records from more than 2,000 
excavations which have generated knowledge on the 
culture and form of life of past societies and which 
have been useful to the understanding the present 
moment in light of history. 

    The biological collections' samples incorporate 
geographic and environmental records collected 
over time. Because of that, they make it possible for 
researchers to discover new species, reveal other 
endangered ones and establish new criteria to be 
used for environmental preservation. The information 
available at MCT-PUCRS' collections are useful in 
that they make it possible for us to check whether 
environmental changes have had an influence on the 
fauna and flora, such as for instance, on the wetlands 
where now sit the Water power plants of Itá, 
Machadinho (RS) and Campos Novos (SC). Several 
collection campaigns were conducted by MCT-
PUCRS before these water power plants were built.

    Up until today, our collections have been used to 
describe more than 600 new species for science 
and, through an analysis of their data, it was possible 
to compile a list of endangered species, which has 
contributed to the formulation of public policies and 
identification of areas that need to be preserved. 

    However, it is unquestionable that one of the most 
striking things about the biological collections of 
MCT-PUCRS is that they can provide deeper insights 
into the recent and extinct biodiversity. For instance, 
knowing the number of existing species, their 
characteristics, their habitat and their kinship are the 
first step to be taken towards the applicability of 
such principles into biotechnology. 

    Birds and mammals are subject to special care 
too: their skins are stuffed and mounted, a process 
called taxidermy, as they are subject to special 
techniques and expurgation before stored for 
collection.

    On the other hand, the samples of the insect 
collection are arranged individually with the use of 
pins and are then stored in entomological boxes.

    The Museum's scientific collections have been 
constantly used by researchers and graduate 
students in PUCRS' Zoology and History programs as 
well as by other national and international 
institutions in the development of research projects. 
They also play a leading role in the training of human 
resources as specific grants are awarded for 
curatorship and taxonomy.

    Plants, for instance, will be pressed and 
greenhouse-dried. Then, they will be labeled and 
placed in cardboard, a process that is called 
exsiccation. They must be placed in a freezer for 
expurgation before storage and use.

    The furniture used to store these collections may 
be different too, as drawers or special cabinets may 
be used according to the group. In addition to the 
whole dry or alcohol specimens preserved, some 
collections include samples of tissues for DNA 
studies, which are preserved in pure alcohol and 
frozen in cryogenic tubes.

include, for instance, crustaceans, fish, amphibians 
and reptiles, which are generally stored in glass 
containers with 70% to 80% of alcohol. Dry 
collections, whose mode of preservation varies 
according to the type of biological group involved, 
require humidity control and other routines for 
prevention from fungi and insects.

Production



Dissemination

    Using its own language, specialized techniques 
and professionals, exhibits - just like a book and a 
film -, tell a story with a beginning, a middle and 
and end, and seek to relay a message to visitors, 
who will then interpret it in their own way.

    At PUCRS Science and Technology Museum, 
exhibits - and the educational actions as well - 
are mainly intended to transmit the real impact 
that science and technology have on present and 
future everyday life. Designed to arouse curiosity 
and a taste for sciences, they value the 
participation of visitors who, by engaging with 
entertaining and unusual experiments, become 
protagonists of their own learning. After all, a 
museum is also a place for magic, seduction, 
reflection and entertainment.

 phenomena and the actions humans exert on 
nature with original samples of insects, arachnids, 
myriapods, mollusks, crustaceans, amphibians, 
reptiles, fish, birds, mammals, plants, fossils, 
minerals and rocks in an interactive way - as well 
as archaeological and historical objects, as it 
makes the Scientific Collections available to the 
audience.

    Another action taken in 2008 was the 
selection of an educational team, which has been 
playing an important role in all processes and 
projects of communication with the public. 
Similarly, professors, researchers and students 
from several PUCRS schools have become 
scientific advisors in a 

    Museums are places reserved for the 
preservation of heritage, collections and 
research. They are also places for diffusion of 
history and the knowledge accumulated by 
humanity in its most varied forms. It is 
characterized by a desire for communication, 
interaction, for connecting to people. And their 
most important communication channels are the 
exhibits.

   PUCRS Science and Technology Museum's long-
2term exhibit occupies an area of 8,163 m  on three 

different levels and two mezzanines. Consisting of 
hundreds of interactive experiments and samples from 
the scientific and educational collections, the exhibit is 
multi-themed: the Universe, Planet Earth, Evolution 
and Biodiversity, Aquatic Mammals, the Human Being, 
Paleontology, Archaeology, Challenges with Images 
and Numbers, Electricity and Magnetism, Light, 
Sound, Matter and Energy, Fluids, Power and 
Movement are among the collections exhibited. In 
addition to those, there is the World of Children, an 
area reserved for young scientists, aged 3-6.

Long-term exhibit

number of exhibits, thus reinforcing MCT-PUCRS' role 
as a university museum, as it uses its exhibits to 
produce, disseminate and encourage the production 
of knowledge. 

Partial view of the Museum's long-term exhibit.



- Olympic sport: memory and science

- Weather 

Traveling exhibition

   A team of mediators is always included.

- Scientific illustration: art in the description of new 
species

- Energy: learning today for a better tomorrow

- Radio: a history of the Brazilian pioneering spirit

- Electric moped

Educational actions

- Science and Precaution

- Faster than light

   MCT-PUCRS, through its Traveling Exhibition 
Program, has made its presence felt in around 140 
events, for more than 2 million people in dozens of 
cities in Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro and the Federal District. 
The program consists of a traveling exhibit which 
features as many as 50 interactive experiments 
similar to those that are featured in the long-term 
exhibits at the Museum. Because of its itinerant 
nature, Promusit makes it possible for the Museum to 
bring its scientific collections to people who live far 
from Porto Alegre.

- Amphibians: diversity and threats

- Science on Set

    As part of its efforts for dissemination of 
knowledge, PUCRS Science and Technology Museum 
is keen to provide educational actions, which are one 
of the pillars of museum communication, along with 
the exhibits. The educational services connect 
scientific research - and the knowledge produced 
therefrom - and the audience who wants to learn, as 
they mix the communication dynamics with different 
activities, which allow for visitors to establish a 
connection with knowledge, having the Museum's 
collections as its central point. 

   To observe a 15 meter whale skeleton. To feel like 
an astronaut in space. To imagine what it feels like to 
be in an earthquake. To test your reaction time and 
speed in a running track. To understand why birds 
are living dinosaurs. To check a replica of the ship 
Charles Darwin used when crossing the oceans. To 
play a stringless harp, walk over a giant periodic 
table, spike up your hair in an electrostatic 
experiment. At MCT-PUCRS all of that is possible, as 
visitors can count on a team of specially trained 
mediators to ensure a moment of magic, learning 
and fun.

   The temporary exhibitions are very dynamic in that 
they present issues that are relevant for the exhibit's 
present moment, thus making them free from the 
limitations of time. They are also an alternative to 
address issues that are yet unexplored in the long-
term exhibit.

- Run against dengue fever

- Spiders: friends or enemies?

   Conceived and produced by the Museum's team, 
MCT-PUCRS' temporary exhibits display several 
topics and are keen to bring science and other areas 
of knowledge together. Since 2007, PUCRS 
professors and students have been working as 
scientific advisors, thus reinforcing MCT-PUCRS' 
identity as a university museum.

- Darwin's (R)evolution

- Flu!

- Birds from the Grassland Highlands

Temporary exhibitions

   Since the opening of new exhibit area in 1998, 
more than 30 temporary exhibits were offered by 
MCT-PUCRS, such as:

- Nobel Prize

- Biodiversity

- Earthquakes: traits from a restless planet 

- Snakes: facts and myths 

- Artificial Cell?

- CSI: Science against Crime



A Minute of Science

    This action is geared towards professors / educators. 
It intends to encourage professors to plan activities 
during the visit 

    This brief interactive activity is offered at different 
spots in the exhibit area is intended to introduce visitors 
to the Scientific Collections and serve as a 
complementation to the topics addressed in the 
Equipment Collection. The Minute of Science, which is 
brought to you by its curators, researchers, 
undergraduate research grantees and by the educational 
team, is available to teachers and educators who plan to 
visit the Museum, but registration is required in advance. 

School Break in the Museum

Pre-Visit

with their students on a guided tour around the exhibit 
area, in the presence of the Museum's educational team. 
The visit includes a trip to the exhibition and laboratories 
area and important orientation to give visitors a high-
quality experience.

    Among the topics that have been dealt with in the 
Minute of Science are the Aquatic Mammals, Guaíba 
Lake Fish, Evolution and Living Organisms, More than 
Genial Physics, Optical Illusion, Shocking Experiences, 
Magnetism, Wind Energy, Nuclear Energy and Biofuels.

    The Pre-Visit is at no charge and booking is required 
in advance. Since 2009, more than 830 pre-visits were 
conducted, serving more than 3,800 teachers, both from 
primary and secondary schools and other institutions.

    It includes guided and free visits to the exhibits, 
special lab practices, workshops delivered by the 
Museum's curators, tour around the university's main 
campus and snacks.

    During the summer and winter school breaks, MCT-
PUCRS offers a program entitled "School Break in the 
Museum". Designed for children aged 6-12, the program 
features a number of fun activities on topics related to 
science.

    Since 2011 more than 300 children have joined it.

 

    MCT-PUCRS' School Science program intends to 
give the disadvantaged population access to culture 
and scientific knowledge. Tickets, transportation and 
free meals are part of the package offered by Proesc, 
which is complemented by a Pre-Visit activity.

A Night in the Museum

    Additionally, MCT-PUCRS serves as the university's 
Educational Complex, as it is intended to bring 
together teaching, research and extension activities 
with the purpose of educating the academic 
community and the general audience. Since 2009, 
the Educational Complex has been the connection 
between the internal and external audiences, as it 
brings to PUCRS academic projects in partnership 
with national and international institutions. Among 
its most important projects, we can mention the one 
with Newcastle University, UK, which resulted in the 
exhibit Traits of Evolution, among other actions.

School Science Program (Proesc)

    In 9 years, the program has served more than 
95,834 visitors from 1,825 institutions in 255 cities.

Relying on a structure dedicated to providing 
cultural mediation as requested by professors, 
students and visitors in general, the Museum features 
a plethora of possibilities for visitors to interact with 
the topics exhibited.

    Equipped with flashlights, participants have to 
check out all the Museum's exhibits and special labs 
and work together with their peers in order to solve 
the mystery. Activities begin in the evening and end 
in the morning of the following day.

    There are two types: open to the public, in which 
any child aged 9-12 can join, and another for closed 
groups, for schools and other institutions that work 
with children aged 9-12. A short version of the 
program, which lasts up to 3 hours, is available too, 
but it does not include a sleepover. The short version 
is open for adults too.

    Since 2009, 800 children and 300 adults (college 
students) have spent “a night in the Museum”. 



Traits of 

Evolution

    The Traits of Evolution is the fruit of a 
partnership between MCT-PUCRS and the Great 
North Museum: Hancock (GNM) of Newcastle 
University (NU), in the UK. The exhibit stemmed 
out of the project “The use of museums scientific 
collections for teaching evolution and 
understanding of environmental changes from the 
ecomuseological perspective”, which was 
coordinated by both institutions. Having been 
selected by the British Council Brasil, the project 
relied on the support from the Newton Fund, one 
of the most important funds for the funding and 
promotion of research and innovation projects int 
he UK. The partnership includes teaching, 
research and extension activities at both 
universities, so that they can work together with 
the academic community and the external public.

    Based on a phylogenetic tree, a big "tree of 
life", the exhibit will show its contemporary take 
on the evolution of organisms, focusing on the 
changes that have occurred throughout the 
evolutionary process which, from natural 
selection, facilitated the formation of such 
organisms. Samples from the museum's and other 
institutions' scientific collections, images, 3D 
models and skeletons are used to represent the 
diversity of organisms and allow visitors to 
compare their morphological traits in order to 
have a better perception of the organisms' 
ancestors, thus showing the traits of evolution. 
Based on MCT-PUCRS' and GNM's scientific 
collections, Traits of Evolution will make the 
museum's archives available to everyone, showing 
preserved specimens in order to explain a key 
issue in Biology: evolution. The archives used to 
be available for researchers only.

    Fun moments, surprises and special guests are some 
of the ingredients of a party, but the Genius Birthday is 
celebrated only at the MCT-PUCRS. On the Genius 
Birthday, the birthday people and their guests are free 
to go on an exclusive tour which includes expeditions 
filled with adventures and discoveries, guided by a 
team of specially trained assistants. 

    The event gets bigger and bigger each year. In its 
first edition, in 2009, around 40 papers were 
presented. In 2016, this number got three times bigger, 
as 350 papers were submitted.

Genius Birthday 

    In its seven years of existence, more than 500 Genius 
Birthdays were celebrated.

    As an area devoted to the exchange of experiences 
and dissemination of innovative actions in the most 
varied areas of knowledge, the Young Scientist seeks to 
promote the integration between the several levels of 
teaching as it brings together professors, graduate and 
undergraduate students and basic and vocational 
school teachers and students.

Young Scientist (Science Fair)

Visitors observe samples from the Museum's scientific collections.


