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RESUMO:
O Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo (MUSES) contém acervo das áreas de
geologia, paleontologia, zoologia e botânica, e é um local de cultura e lazer para os visitantes. Tem como
missão propiciar um espaço de ensino não formal para a transferência de conhecimento cientíﬁco
produzido na Universidade para o público estudantil - do infantil ao superior - com o apoio de mediadores.
Desde a aprovação do projeto de extensão ﬁnanciado pelo PROEXT/MEC/SESu “MUSES: conexão entre
ciência e sociedade” começaram as intervenções de capacitação dos mediadores, que são graduandos da
UFES de diversos cursos ofertados em Alegre, para cumprir uma ênfase da extensão que é a capacitação
proﬁssional do corpo discente. Para a seleção dos mediadores foram realizadas palestras, dinâmicas em
grupo e atividades avaliativas. Após a seleção foram realizados cursos de capacitação para atuarem em
diferentes atividades relacionadas ao MUSES. Foram realizados cursos de incrustação em resina;
taxidermia; montagem de lâminas permanentes de helmintos e ectoparasitos; noções básicas de
vetorização com Inkscape; montagem de modelos de biscuit; informatização de acervo de herbários
utilizando Brahms e vídeo-aulas para capacitação em monitorias. Os cursos foram de curta duração no
qual todos os mediadores ﬁnalizavam com a preparação de material para o acervo do MUSES ou na parte
administrativa, como estruturação da página web, redes sociais, gerenciamento de agendamento e
preparação dos roteiros de visitas, adaptados para as diferentes faixas etárias. Os resultados obtidos com
a dinâmica proposta no projeto inicial foram positivos haja vista o envolvimento dos mediadores na
produção do próprio material de acervo, e na execução de diferentes atividades cujos resultados serão
apresentados no 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Com capacitação de qualidade, os
mediadores aumentaram suas experiências e saberes em diferentes áreas de conhecimentos.
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