
 
 

Ficha de Catalogação de Acervo Museológico 

 

1. Fotografia do bem: 

 

2. Número de Registro: 

MFCM - 0005 

 

3. Termo/Nome: 

Máquina de calcular manual - Facit 

 

4. Classificação: 

Utensílio de trabalho 

 

5. Data de produção: 

Não identificado/desconhecido 



 
 

6. Local de produção/origem: 

Não identificado/ desconhecido 

 

7. Descrição/Histórico: 

Máquina de calcular manual com teclado numérico e visor expositivo das operações 

realizadas. 

 

8. Material/técnica: 

Aço / não identificada 

 

9. Autoria: 

Não identificado 

 

10. Localização/Localização específica: 

O bem está localizado no Museu Ferroviário e do Café Machadense, na cidade de 

Machado/MG; com sede na Avenida Ricardo Annoni Filho, 240 – andar térreo. A 

peça está em exposição. 

 

11. Forma de Aquisição: ( ) coleta  ( ) doação  ( ) compra 

                                           ( ) permuta  ( ) legado (x ) cessão 

 11.1. Cedido por: A peça foi cedida através do termo 76, de 19 de julho de 

2018, conforme cópia em anexo. 

 

12. Dimensões: Alt. 11 cm / Larg. 11 cm / Prof. ____  cm /  Diâmetro ____  cm 

 

13. Estado de Conservação: ( ) ótimo / ( ) bom / ( x) regular / ( ) ruim / ( ) péssimo 



 
A peça encontra-se em estado regular de conservação, haja visto que o teclado não 

funciona e possui teclas quebradas. A peça encontra-se arranhada e descascada. 

 

14. Outros números: 

Na ficha de inventários de móveis e utensílios da inventariança da extinta Rede 

Ferroviária Federal S.A – unidade Regional de Juiz de Fora, o referido bem possuía 

número patrimonial 3X40715 , ficha 32 e identificação presente no termo de cessão 

655861. 

 

15. Condições de reprodução/autorização de uso: 

A ficha de catalogação estará disponível para consulta dentro do horário de 

funcionamento do museu. 

 

 

16. Catalogado por/data de catalogação: 

Bárbara Pereira Mançanares – Mestre em Museologia e Patrimônio pela UNIRIO 

– COREM 2R / 1068 II 

Erbetiane Borges da Silva – Voluntária – Curso de Elaboração de Ficha de 

Catalogação / Patrimonium Serviços Culturais e Museologia  

Dezembro de 2019. 

 

17. Observações: 

A peça chegou ao acervo do museu com etiquetas de metal da ordem patrimonial 

com a inscrição RFFSA 3X40715, bem como etiqueta de papel com os mesmos 

dizeres. Possui ainda uma etiqueta em metal “DF4024”,do lado esquerdo e outra do 

lado direito “ NPS 1148425” , além de uma etiqueta comemorativa de aniversário 

da ferrovia de ambos os lados.  


