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Resumo:  

 

O Museu Itinerante Ponto UFMG é um projeto de extensão pautado na divulgação da 

ciência e tecnologia, explorando as diversas maneiras de abordar o conhecimento 

científico. Adaptado em uma carreta baú e uma área externa com 40 experimentos 

diversos, o Museu socializa e divulga o conhecimento em todo o território nacional, e 

promove atividades científico pedagógicas, cursos, oficinas e visitações. Para tanto, este 

trabalho tem como objetivo analisar a participação do Museu na 70ª Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) com a intenção de conscientizar o 

público a respeito do consumo sustentável e valorização da água, um elemento 

insubstituível e vital. Isso porque o Museu é um espaço de educação não-formal que 

busca proporcionar à população o acesso ao conhecimento científico, através de uma 

experiência inclusiva e interativa, o que está em consonância com a finalidade da SBPC. 

Em 2018, para a SBPC, o Museu adotou o tema “água, o homem e sua relação com o 

universo”. Os visitantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a distribuição da 

água, seu consumo no dia-a-dia, a quantidade no organismo humano e o uso da mesma 

na fabricação de alimentos, produtos e objetos. A exposição proporcionou aos visitantes 

conhecer mais sobre a água e sobre a importância da mesma para as demais espécies. 

Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de se conectar com esse conhecimento 

científico e lúdico, refletindo sobre a forma que estão utilizando recursos naturais, 

acompanhados da mediação, com objetivo de somar conhecimentos de diferentes áreas 

sobre a mesma temática. 
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