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Equipe 
Marcela Teixeira Gonçalves – Coordenadora 
Gerda de Souza Holanda – Téc. em Assuntos Educacionais 
Rafael de Farias Vieira – Historiador 
Maria Josiane Vieira – Museóloga 
Mônica Maria Mesquista Gonçalves – Arquivista 
Arlindo Moreira Barreto – Fotógrafo 
Roberto Moreira Chaves – Téc. em Conservação e Restauro 
 
Metas previstas para 2014 

• Colaboração na programação alusiva aos 60 anos de fundação da UFC; 
• Consolidação da equipe do Memorial;  
• Apoio a eventos na área de Preservação e Memória; 
• Colaboração nas ações efemérides da UFC; 
• Participação em projetos voltados para a memória, patrimônio e cultura universitária; 
• Publicações editoriais sobre o tema; 
• Organização e pesquisa de exposições; 
• Apoio técnico aos arquivos setoriais. 

 
Consolidação da equipe do Memorial 
 
– Nomeação de novos servidores para os seguintes cargos: 
1 – Historiador; 
2 – Museólogo;  
3 – Arquivista; 
4 – Técnico em Conservação e 
Restauro. 
 
 
 
Participação em eventos 
 
Participação no “XVII Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação e 
Gestão da Informação” realizado em Fortaleza, de 2 a 8 de fevereiro de 2014, representado pela 
Coordenadora Marcela Teixeira Gonçalves, que falou sobre a profissão de Arquivista. 
 
Participação no “Curso Básico de Capacitação em Gestão de Documentos”, realizado em Brasília, de 
5 a 9 de maio de 2014, representado pela Coordenadora Marcela Teixeira Gonçalves. Evento 
promovido pelo Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública 
Federal (vinculado ao Arquivo Nacional), que tem como um dos objetivos preservar o patrimônio 
documental arquivístico. 
 



Participação no curso EAD “O(s) uso(s) de documentos de arquivo na 
sala de aula” promovido pelo Núcleo de Ação Educativa do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, de 16 de março a 01 de junho de 
2014, representado pela servidora Gerda de Souza Holanda. 

 
 
 
 

Participação no evento internacional “III Semana Carioca de Preservação e V Jornada de 
Conservação e Restauração (Conservação e Tecnologia – caminhos da inovação)” e do minicurso 
“Inovação nanotecnológica para limpeza e desacidificação de livros e manuscritos” ministrado por 
Rodorico Giorgi (Universidade de Florença), no período de 22 a 25 de setembro de 2014, realizados 
no Rio de Janeiro, representado pelo servidor Roberto Moreira Chaves. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na oportunidade, o servidor Roberto Moreira Chaves realizou visita técnica ao Laboratório de 
Conservação e Restauro do Museu Nacional de Belas Artes. A visita foi acompanhada 
pela museóloga Cláudia Ribeiro, que apresentou as 
dependências físicas e os procedimentos realizados pelo setor.  
 

  
 
 
 
 
Participação no VI Congresso Nacional de Arquivologia “Arquivologia: 
sustentabilidade e inovação”, no período de 19 a 24 de outubro de 
2014, na cidade do Santa Maria – RS, representado pela Coordenadora 
Marcela Gonçalves Teixeira. 
 
Na oportunidade, a servidora Marcela 
Teixeira realizou visita técnica ao Arquivo 
Histórico Municipal de Santa Maria nos 
setores de Acervo Documental do Poder 
Público Municipal, Hemeroteca, Mapoteca, 
Coleção do Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Maria e Administração. A visita foi acompanhada pela Diretora Daniéle Calil. 
 



Acompanhamento de bolsistas do Programa de Iniciação Acadêmica – Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) 
 
O quadro de bolsistas é composto por estudantes de graduação dos seguintes cursos: 
Biblioteconomia (3); Letras (2); História (2); Teatro (1); Pedagogia (1). 

 
 
Confecção do Manual do Bolsista apresentando o Memorial e orientando acerca das atividades 
desenvolvidas e das normas de comportamento no trabalho. 
 

 
 

 
Comemoração dos 60 anos da UFC 
 
Acompanhamento da elaboração do selo comemorativo, 
aplicações da marca e dos produtos filatélicos para a solenidade 
de obliteração. 
 
Produção: Curso de Design 
(Professoras Aléxia Carvalho Brasil, 
Camila Barros e equipe de bolsistas 
do curso). 
 
 
Para a aprovação do selo comemorativo foram 
realizadas reuniões com o Reitor Prof. Jesualdo 
Pereira Farias. As reuniões contaram com a presença 
da equipe do Memorial e de professoras e bolsistas 
do Curso de Design. 
 
 
Processo de aprovação 

 



 Produtos e aplicações da marca 

 

   
 

  
 
Apoio a eventos 
 
5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste  
 
Apoio na produção e editoração de 
mídia digital, que será distribuída 
durante o evento. 
11 a 15 de novembro de 2014. 
 
Planejamento e produção do V Ciclo de Debates: Acessibilidade e inclusão de pessoas com 
necessidades especiais na UFC 
 
 
25 de agosto de 2014 - Acessibilidade na UFC: Tessituras possíveis  
15 de setembro de 2014 - Acessibilidade: uma questão de atitude 
28 de outubro de 2014 - Bibliotecas acessíveis: o direito ao conhecimento 
24 de novembro de 2014 - Acessibilidade espacial: o direito de ir e vir 
 
 
 
 
Reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 
 
Apoio na organização e produção de material oferecido aos 
participantes da reunião. 
31 de julho a 1º de agosto de 2014, Casa de José de Alencar. 

 

   
 
Bienal Internacional do Livro do Ceará  
 
Participação na Comissão Organizadora, homenageando o escritor 
cearense e professor desta Universidade, Moreira Campos. 
06 a 14 de dezembro de 2014, Centro de Eventos. 
O Memorial colaborou com a programação e participou com um espaço 
destinado a ações educativas e pedagógicas. Para isso, os profissionais 
do Memorial realizaram pesquisas sobre a vida e obra de Moreira 
Campos no Acervo do Escritor Cearense. 

 

   



II Brincando no Museu 
 
Parceria para a realização do evento, coordenado pelo Museu da Infância e do Brinquedo. 
12 de outubro de 2014 (Dia das Crianças, Casa de José de Alencar. 
 
Durante a programação do evento, o Memorial realizou a atividade pedagógica “Construindo seu 
Museu”, voltada ao público infantil, dividida em dois momentos: contação de história e oficina. 

   
Palestra “Curadoria Digital: redimensionando o papel das bibliotecas na 
era da informação” 
 
Parceria com o Instituto de Cultura e Arte para a promoção da palestra, 
ministrada pelo Dr. Aquiles Alencar Brayner (Curador Digital da British 
Library). A palestra foi integrada à programação dos Encontros 
Universitários 2014. 
22 de outubro de 2014, Auditório Cândido 
Pamplona (Centro de Tecnologia).  
 
O Memorial foi responsável pela produção 
do cartaz do evento, pelas ações de 
divulgação e produção/emissão dos 
certificados de participação. 

 
Programa Editorial do Memorial da UFC 
 

• Produção do livro “Caminhos das Ciências Sociais na UFC” de autoria de Sulamita Vieira, 
professora do Departamento de Ciências Sociais da UFC (em processo). 

• Produção do livro “Arquitetura Moderna Campus Benfica” organizado por Clóvis Ramiro Jucá 
Neto, Adelaide Gonçalves e Aléxia Carvalho Brasil. 

 

Exposição “Cariri” 

O Memorial contemplará a região do Cariri com uma exposição sobre a relação entre os intelectuais 
carirenses e a UFC. A exposição será realizada em três instituições: UFCA (Juazeiro do Norte), URCA 
(Crato) e Memorial Pe. Cícero (Juazeiro do Norte). Os detalhes para a realização da exposição foram 
acertados durante visita técnica nos dias 16 e 17 de julho. 
 

   

 

 

 

 

 



Planejamento da Exposição “UFC 60 anos” 
 
A proposta expositiva em comemoração aos 60 anos da UFC tem 
como objetivo apresentar e refletir sobre sua constituição e atuação, 
contemplando os diferentes segmentos que a compõe. Isto posto, a 
exposição será dividida nos seguintes módulos: 
  
1 – Universidade do Ceará: criação e consolidação 
2 – Servidores 
3 – Estudantes 
4 – Universidade Federal do Ceará na contemporaneidade 
 
A pesquisa para a exposição está sendo realizada nos acervos 
históricos que pertencem ao Memorial e em outros espaços 
institucionais, pelos bolsistas do curso de História, sob orientação e 
supervisão do servidor Rafael de Farias Vieira. 
 
As instituições que contribuem para a pesquisa são: MAUC, Memorial 
Martins Filho, SINTUFCE, PROGRAD, ADUFC. 
 
Visitas técnicas aos campi da UFC no interior do Ceará, foram 
realizadas durante o mês de novembro de 2014 para viabilizar a 
realização da “UFC - 60 anos” nas cidades onde estão instalados. 
Estender a exposição aos campi localizados fora da capital cearense 
tem por intenção ampliar a divulgação dos registros históricos da UFC 
e fortalecer o sentimento de integração da Universidade. 
Concepção de mobiliário expositivo adequado às necessidades do 
Memorial 

 
Acervo Antônio Martins Filho 

 
A documentação, em sua maioria, é composta por documentos referentes ao período no qual 
Martins Filho foi reitor da Universidade Federal do Ceará - UFC e por publicações pessoais e de 
terceiros, como produção intelectual e editorial. 
Quanto ao gênero documental, os documentos são, em sua maioria, textuais, bibliográficos e 
iconográficos. Há jornais, cartas, convites, felicitações, telegramas, discursos, publicações e fotos, 
tendo grande importância para a Universidade por se tratar de sua fundação e trajetória. 
 
Diagnóstico do Acervo Antônio Martins Filho 

 
• Presença de térmitas (brocas, cupins, xilófagos); 
• Presença de fungos; 
• Documentação acidificada (devido a grampos, clipes, fitas e adesivos 

colocados nos documentos e nas fotografias); 
• Danos na estrutura do papel em parte da documentação, devido à 

perda de suportes, a perfurações, rasgos etc.; 
• Sujidades (fezes de insetos e roedores); 
• Acondicionamento e armazenamento incorreto das obras. 
 

   
 

 



Conservação Preventiva do Acervo Antônio Martins Filho 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Inventário do acervo documental e fotográfico através de fichas de 
identificação. 

 

 

 

 
Apoio técnico para realização de 
diagnóstico de acervo documental da 
Pró-Reitoria de Graduação – 
PROGRAD 

   

 

 
 
Visita técnica aos Campi da UFC nas cidades de Quixadá, Crateús e Sobral para análise de acervos e 
espaços para exposição dos 60 anos da UFC 
 

1. CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ: 

O campus da UFC em Quixadá teve seu marco legal estabelecido pela Resolução n° 13/CONSUNI, de 

20 de abril de 2006 e sua instalação em 2007. O primeiro bloco do atual campus ficou pronto em 

2012. Com a construção do novo campus, foi elaborado uma "cápsula do tempo" e implementado no 

marco da construção do prédio localizado na entrada. Os cursos Ciências da Computação, Engenharia 

de Software, Redes de Computadores e Sistema da Informação ofertados são distribuídos nos três 

turnos: manhã, tarde e noite. No campus de Quixadá fomos recebidos pelo servidor Jones Bezerra. 

Espaços disponibilizados para Exposição Itinerante dos 60 anos da UFC: 

Espaço 1: Bloco 1 - 1° Andar - Espaço após a escada em frente aos banheiros, pois há maior fluxo de 

alunos e plataforma elevatória para a acessibilidade do público. 

Espaço 2: Sala do Conselho - Bloco 1 - 1° Andar - Por se tratar de uma sala restrita com apenas uma 

porta para entrada e saída de pessoas e por estar no final de um corredor do primeiro andar do bloco 

1, ou seja, por não permitir fluxo de pessoas o espaço foi descartado para receber a exposição. 

Espaço 3: Bloco 2 - 1° Andar - Espaço após a escada em frente aos banheiros, que há um fluxo 

intenso no local, mas que ainda não possui plataforma elevatória, ou seja, local inapropriado até o 

momento para receber a exposição. 



Espaço 4: Espaço destinado ao Restaurante Universitário-RU, localizado na entrada do Campi, tendo 

um fluxo grande de alunos e visitantes, pois está localizado neste ambiente, também, uma cantina e 

os banheiros, e por ser um local onde os alunos se reúnem antes e após o horário das aulas. Um dos 

locais mais apropriados para receber a exposição, no entanto, não há garantia que as obras do RU 

terminem a tempo. 

Funcionários: 47 servidores docentes; 23 servidores técnico-administrativos; 24 terceirizados. 

Previsão de Alunos para 2015: 770 alunos. 

Acervo: Em termos de acervo o campus ainda está em processo de constituição, existindo acervo 

documental da criação e alguns administrativos. Em termos de acervo fotográfico o campus possui 

apenas em formato digital, que mostra eventos e projetos da Universidade em Quixadá, mas que não 

possui nenhuma forma de organização detalhada. A forma como está o acervo fotográfico nos 

preocupa em termos de preservação da memória, pois não sabemos se há uma forma de garantir 

que esta documentação não se perca devido a problemas eletrônicos, visto que não está disponível 

em meio físico. O campus nos garantiu que o acervo será disponibilizado pelos administradores para 

o Memorial da UFC para que possamos sistematizar uma organização, traçar meios para que 

possamos realizar a preservação do mesmo e reenviar para o campus. 

2. CAMPUS DA UFC EM CRATEÚS: 

O campus da UFC em Crateús foi criado no mês de agosto de 2014. O prédio em que se encontram as 

instalações divide espaço com uma escola privada, sendo o espaço utilizado pela UFC alugado. Neste 

prédio a Universidade ocupa três andares, sendo o 1° andar biblioteca e um laboratório; no 2°, salas 

de aula e laboratório; no 3°, as salas dos professores e diretoria. Está em construção o campus da 

Universidade e com sua entrega todas as instalações da Universidade serão concentradas em um 

local só. Quem nos recebeu no Campi da UFC em Crateús foi o bibliotecário Felipe Silva.  

Espaços disponibilizados para Exposição Itinerante dos 60 anos da UFC: 

Espaço 1: Sede Alugada - Colégio Primeiro de Janeiro - Observamos que os espaços do prédio onde 

estão localizadas as instalações da Universidade no momento não são apropriados para a instalação 

da exposição. O único espaço que dispõe de maior fluxo de pessoas seria a biblioteca, mas esta não 

oferece as dimensões adequadas para instalação da exposição comemorativa aos 60 anos. 

Espaço 2: Prédio em Construção - Novo campus da UFC em Crateús - O prédio principal do novo 

campus, que está em processo final de instalação, foi escolhido para receber a exposição dos 60 anos 

da UFC devido a sua estrutura, que dispõe de sinalização e um projeto de implantação de plataforma 

elevatória. Além disso, o espaço será de grande fluxo de alunos e servidores, por se tratar da entrada 

do bloco principal do campus. Foram escolhidos o térreo, onde se iniciará a Exposição e o 1º andar, 

onde serão instaladas as salas de aulas e laboratórios. 

Curso: Ciências da Computação. 

Acervo: Em termos de acervo, o Campus ainda não possui nenhum acervo consolidado, visto que 

possui poucos meses de criação. Na ocasião, foram realizadas algumas imagens pelo fotógrafo do 

Memorial da UFC. 



3. CAMPUS DA UFC EM SOBRAL: 

O campus da UFC em Sobral foi criado em 2001 juntamente com a criação do curso de Medicina. O 

campus se destaca por oferecer à população diversos serviços na área da saúde, abrangendo vinte e 

quatro municípios do entorno da cidade de Sobral. A feira das profissões se destacou por envolver 

onze municípios participantes. O campus está distribuído em quatro blocos, se destacando o 

administrativo Bloco I - Mucambinho. 

Espaços disponibilizados para Exposição Itinerante dos 60 anos da UFC: 

Espaço 1: Faculdade de Medicina - UFC – Sobral - Entrada da Faculdade de Medicina é um local bem 

apropriado para implantação de exposição, pois possui acessibilidade e sinalização. Por ser a entrada 

da Faculdade possui acesso à coordenação, à biblioteca e fluxo constante de pessoas, o que favorece 

a visibilidade da exposição. Por se tratar de um ambiente frequentado principalmente por alunos do 

curso de Medicina, não seria o mais adequado para a Exposição, pois não teria ampla abrangência. 

Espaço 2: Entrada Bloco I - Mucambinho - UFC- Sobral - É um espaço bem amplo, com um grande 

fluxo de alunos e acesso às salas de aulas localizadas no bloco, aos banheiros e ao administrativo do 

campus. Possui plataforma elevatória e rampas possibilitando maior acessibilidade do público. Há 

sinalização de extintores no local. O local costuma ser utilizado para eventos, como a Feira das 

Profissões. Essa visibilidade do espaço contribuiu na escolha deste local para receber a Exposição, 

sendo o mais adequado em termos de estrutura e visibilidade. 

Cursos: Ciências Econômicas; Engenharia da Computação; Engenharia elétrica; Finanças; Medicina; 

Música-Licenciatura; Odontologia; Psicologia; MITS - Magistério Tremembé Superior; Pós-Graduação 

- Biotecnologia; Pós-Graduação - Saúde da Família. 

Acervo:  O Campus possui acervo documental relativo a sua fundação e acervo fotográfico na forma 

digital, os quais não estão devidamente catalogados, mas que possui uma forma de organização dos 

servidores administrativos. As pessoas responsáveis pelos acervos fotográficos digitais não se 

encontravam. O diretor do campus se comprometeu de nos enviar todos os acervos possíveis, dando 

ao Memorial da UFC a guarda compartilhada deste material, permitindo que sejam traçadas 

estratégias de catalogação e meios de preservação.  

Observação: A viagem possibilitou um contato maior com os campi da Universidade Federal do 

Ceará. Na oportunidade também buscamos conversar com algumas lideranças estudantis dos campi 

para que os mesmos e os demais membros do corpo discente possam se perceber também como 

produtores da memória da Universidade. Dessa forma, seria possível a cooperação entre o Memorial 

da UFC e o movimento estudantil na preservação das memórias dos estudantes da Universidade, por 

meio do compartilhamento de registros de momentos considerados importantes pelos estudantes. 

Organização do XXXI Encontro Educacional THE NETWORK 
 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Data: 19 a 23 de novembro de 2014 
Participantes: (servidores) Marcela Gonçalves Teixeira, Gerda de Souza Holanda, Maria Josiane 
Vieira, Arlindo Moreira Barreto e Ananda Badaró de Athayde Prata; (alunos) Jean Michel Sampaio, 
Marilia de Lima, Diego Ortega, Paulo Marcelo Matos e Gregório Melo. 
Objetivo: Divulgar o trabalho da UFC na área da saúde. 



Caracterização do evento:  
The Network é uma rede global de indivíduos, instituições e organizações comprometidas com a 
melhoria da saúde das pessoas e de suas comunidades. Com a sua longa história de mais de trinta 
anos, a rede TUFH (Toward Unit for Health) - Organização Não-Governamental, na relação oficial com 
a Organização Mundial de Saúde - tem desempenhado um papel importante na promoção de 
inovações orientadas para a comunidade, levando instituições de ensino em todo o mundo a 
promoverem reformas curriculares significativas em seus cursos. 
Nos últimos anos, tornou-se evidente que, para melhorar a saúde da comunidade, as inovações na 
educação dos profissionais de saúde teriam de ser vinculadas às inovações na prestação de serviços e 
no desenvolvimento de políticas de saúde. Para isso, a rede TUFH promove a colaboração entre os 
diferentes intervenientes da saúde e da comunidade, tais como profissionais de saúde, gestores de 
saúde, dirigentes políticos, as próprias comunidades, bem como com outros setores da sociedade, 
tais como negócios, educação, governo e organizações de base. 
Na Educação, pretende promover a criação de currículos para a educação dos profissionais de saúde 
mais condizentes com as necessidades prioritárias da comunidade (por exemplo, a educação 
orientada para a comunidade) e desenvolver métodos de ensino que permitam aos estudantes 
concentrarem-se na aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, relevantes nesse contexto 
(aprendizagem baseada em problemas). 
Nos serviços de saúde busca estabelecer a colaboração de instituições de ensino com as 
comunidades, os serviços de saúde e os setores relacionados, a fim de promover o desenvolvimento 
de sistemas modelo. 
Na pesquisa, foca na investigação sobre a identificação e redução de problemas prioritários de saúde 
da comunidade e sobre a eficácia dos serviços de saúde relacionados por meio de parcerias entre 
acadêmicos de saúde, instituições e todos os tipos de partes interessadas (comunidades, serviços de 
saúde, prestadores de cuidados de saúde, organizações profissionais e setores que afetam a saúde). 
 
Atividade: Coube ao Memorial da UFC organizar o stand da Universidade e cuidar de toda a logística 
referente ao seu funcionamento. Para isso, foram realizadas diversas ações: 

 Organizar, junto à empresa responsável, o layout do stand. 

 Preparar material de divulgação (folder, informativo bilíngue, banner). 

 Selecionar material impresso (livros) para ser distribuído no evento. 

 Convidar alunos da área da saúde que dominam a Língua Inglesa para atender a todos na 
língua oficial do evento e realizar reunião para informá-los sobre a dinâmica do evento, 
escala de presença no stand e apresentação do material a ser divulgado. 

 Coordenar todo o movimento do stand em todos os dias do evento. 
 
Parcerias: Para a realização do evento contamos com a parceria da CAI (Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais) que nos ajudou disponibilizando a tradutora e indicando os alunos que poderiam 
colaborar no stand, os bolsistas do Curso de Designer que fizeram o layout do stand, o folder e o 
banner e da Empresa Stand Show que montou o stand dentro das especificações estabelecidas. 
 
O resultado: O stand da Universidade estava visualmente muito bonito, o material elaborado teve 
muita qualidade, os alunos se comprometeram e apresentaram a Universidade com muita 
propriedade. Não houve contratempos e tudo ocorreu como planejado e desejado. resultado de um 
trabalho conjunto de toda a equipe. 
 
O evento na fala do estudante Jean Michel Rocha Sampaio Leite:  
A experiência foi excelente porque tive a chance de participar de um evento de tão grande porte bem 
como de fazer contatos com profissionais de outros países, como Holanda e Estados Unidos.  
Muito obrigado, qualquer coisa estou à disposição! 

          Jean Michel 



O evento em registros 
 

 
    
Participação no Projeto: "CONHECENDO A EXTENSÃO DA UFC" 
 

Na manhã do dia 13 de dezembro de 2014, o Memorial da UFC participou do projeto “Conhecendo a 

Extensão da UFC” com uma visita à Reitoria. O convite foi realizado pela Prof.ª Márcia Maria Tavares 

Machado, Pró-Reitora de Extensão, e integrou as comemorações dos 60 anos da Universidade 

Federal do Ceará. O projeto é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFC sob coordenação da 

Prof.ª Márcia Maria Tavares Machado e esta foi a 7ª visita. 

A participação do Memorial foi iniciada às 9h10min no Auditório Castelo Branco com uma 

apresentação de breve histórico e das principais diretrizes orientadoras de nossas ações. Em seguida, 

convidamos o público a integrar a atividade que iríamos realizar. 

A atividade, orientada pelo historiador Rafael de Farias e pela museóloga Josiane Vieira, consistiu na 

observação das mudanças e permanências no espaço da Reitoria e entorno, por meio de 

comparações entre imagens da década de 1960 e as condições atuais.  

Visando este fim, fotografias foram distribuídas ao público, dividido em grupos de três ou em duplas. 

Em um período de 10 minutos os grupos deveriam circular pela Reitoria e buscar os traços, 

diferentes e/ou semelhantes, presentes nas imagens que se relacionavam ao espaço e seu entorno 

que estavam sendo visitados. 

Ao final deste tempo, nos reunimos em frente ao Auditório Castelo Branco para apresentar as 

análises realizadas. Inicialmente, cada participante se apresentou falando seu nome e profissão e, em 

seguida, cada grupo mostrou a imagem que recebeu e expôs suas impressões. A partir dos pontos 

abordados por cada fala, os técnicos do Memorial realizavam intervenções apresentando dados 

históricos e refletindo sobre a importância da UFC no cenário urbano da cidade de Fortaleza, em 

especial, do bairro Benfica. 

Encerramos a atividade por volta de 10h e, para concluir, interrogamos os participantes sobre quais 

os fatores positivos e negativos que eles identificaram na nossa atividade. 

- O ponto negativo foi: barulho dos carros na Av. da Universidade atrapalha a compreensão auditiva. 

- O ponto positivo foi: o incentivo à interação em que todos podem participar ativamente. 

Pensamos que uma solução para o incômodo causado pelo barulho, seja uma caminhada de todos 

pelos espaços ou a utilização do "Espaço de Convivência" como ponto de encontro para as 

discussões. 

 

 



16 de dezembro de 2014: 60 anos de Criação da Universidade Federal do Ceará 

Solenidade de Obliteração do Selo em homenagem aos 60 anos da UFC  

   

Lançamento do Selo dos 60 anos da UFC 

   

 

 

 

 

Homenagem aos ex-Reitores da UFC com a entrega da Medalha “60 anos UFC” 
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Fortaleza, 31 de Outubro de 2014 
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Equipe 

 

Marcela Teixeira Gonçalves – Coordenadora 

Gerda de Souza Holanda – Téc. em Assuntos Educacionais 

Rafael de Farias Vieira – Historiador 

Maria Josiane Vieira – Museóloga 

Mônica Maria Mesquista Gonçalves – Arquivista 

Arlindo Moreira Barreto – Fotógrafo 

Roberto Moreira Chaves – Téc. em Conservação e Restauro 
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Metas previstas para 2014: 

• Colaboração na programação alusiva aos 60 anos de 

fundação da UFC; 

• Consolidação da equipe do Memorial;  

• Apoio a eventos na área de Preservação e Memória; 

• Colaboração nas ações efemérides da UFC; 

• Participação em projetos voltados para a memória, 

patrimônio e cultura universitária; 

• Publicações editoriais sobre o tema; 

• Organização e pesquisa de exposições; 

• Apoio técnico aos arquivos setoriais. 
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Consolidação da equipe do Memorial 

 

– Nomeação de novos servidores para os seguintes cargos: 

 

1 – Historiador; 

2 – Museólogo;  

3 – Arquivista; 

4 – Técnico em Conservação e Restauro. 
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Participação no “XVII Encontro 

Regional dos Estudantes de 

Biblioteconomia, 

Documentação e Gestão da 

Informação” realizado em 

Fortaleza, de 2 a 8 de fevereiro 

de 2014, representado pela 

Coordenadora Marcela Teixeira 

Gonçalves, que falou sobre a 

profissão de Arquivista. 
 

 

 

 

Participação em Eventos 
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Participação no “Curso Básico de Capacitação em Gestão de 

Documentos”, realizado em Brasília, de 5 a 9 de maio de 2014, 

representado pela Coordenadora Marcela Teixeira Gonçalves. 

Evento promovido pelo Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal (vinculado ao 

Arquivo Nacional), que tem como um dos objetivos preservar o 

patrimônio documental arquivístico. 

Participação em Eventos 
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Participação no curso EAD “O(s) uso(s) de documentos de arquivo 

na sala de aula” promovido pelo Núcleo de Ação Educativa do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, de 16 de março a 01 de junho de 

2014, representado pela servidora Gerda de Souza Holanda. 

Participação em Eventos 
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Participação no evento internacional “III Semana Carioca de Preservação e 

V Jornada de Conservação e Restauração (Conservação e Tecnologia – 

caminhos da inovação)” e do minicurso “Inovação nanotecnológica para 

limpeza e desacidificação de livros e manuscritos” ministrado por  

Rodorico Giorgi (Universidade de Florença), no período de 22 a 25 de 

setembro de 2014, realizados no Rio de Janeiro, representado pelo servidor 

Roberto Moreira Chaves. 

 

Participação em Eventos 



MEMORIAL UFC 

RELATÓRIO DE GESTÃO  2014 

Na oportunidade, o servidor Roberto Moreira Chaves realizou visita 

técnica ao Laboratório de Conservação e Restauro do Museu 

Nacional de Belas Artes. A visita foi acompanhada pela museóloga 

Cláudia Ribeiro, que apresentou as dependências físicas e os 

procedimentos realizados pelo setor.  
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Participação em Eventos 

Participação no VI Congresso Nacional de Arquivologia 

“Arquivologia: sustentabilidade e inovação”, no período de 19 

a 24 de outubro de 2014, na cidade do Santa Maria – RS, 

representado pela Coordenadora Marcela Gonçalves Teixeira. 
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Participação em Eventos 

Na oportunidade, a servidora Marcela Teixeira realizou visita 

técnica ao Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria nos setores 

de Acervo Documental do Poder Público Municipal, Hemeroteca, 

Mapoteca, Coleção do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Maria e Administração. A visita foi acompanhada pela Diretora 

Daniéle Calil. 
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Acompanhamento  de bolsistas do Programa de Iniciação 

Acadêmica – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 

 

O quadro de bolsistas é composto por estudantes de graduação dos 

seguintes cursos: 

 

- Biblioteconomia (3); Letras (2); História (2); Teatro (1); Pedagogia (1). 

 

 

Confecção do Manual do Bolsista  

apresentando o Memorial e orientando  

acerca das atividades desenvolvidas e 

das normas de comportamento no trabalho. 
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Comemoração dos 60 anos da UFC 

Acompanhamento da elaboração do selo comemorativo, 

aplicações da marca e dos produtos filatélicos para a solenidade 

de obliteração. 

 

Produção: Curso de Design (Professoras Aléxia Carvalho Brasil, 

Camila Barros e equipe de bolsistas do curso). 
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Processo de aprovação 

Para a aprovação do selo 

comemorativo foram realizadas 

reuniões com o Reitor Prof. 

Jesualdo Pereira Farias. 

As reuniões contaram com a 

presença da equipe do Memorial 

e de professoras e bolsistas do  

Curso de Design. 
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Processo de aprovação 
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Produtos e aplicações da marca 
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Produtos e aplicações da marca 
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Apoio a eventos 

Apoio ao 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste a ser 

realizado em Fortaleza, de 11 a 15 de novembro de 2014, na 

produção e editoração de mídia digital, que será distribuída 

durante o evento. 
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Apoio a eventos 

Planejamento e produção do V Ciclo de Debates : Acessibilidade e 

inclusão de pessoas com necessidades especiais na UFC 
 

25 de agosto de 2014  

Acessibilidade na UFC: Tessituras possíveis  

 

15 de setembro de 2014  

Acessibilidade: uma questão de atitude 

 

28 de outubro de 2014  

Bibliotecas acessíveis: o direito ao conhecimento 

 

24 de novembro de 2014  

Acessibilidade espacial: o direito de ir e vir 
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Apoio a eventos 

Apoio na organização e produção de material oferecido aos 

participantes da Reunião da Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 

realizada nos dias 31/07 e 1º/08 de 2014, na Casa de José de 

Alencar. 
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Apoio a eventos 

Participação na Comissão Organizadora da Bienal Internacional do 

Livro do Ceará que ocorrerá no Centro de Eventos, de 06 a 14 de 

dezembro de 2014, homenageando o escritor cearense e professor desta 

Universidade, Moreira Campos. 

 

O Memorial colaborará com a programação e participará com um espaço 

destinado a ações educativas e pedagógicas. Para isso, os profissionais 

do Memorial estão realizando pesquisas sobre a vida e obra de Moreira 

Campos no Acervo do Escritor Cearense. 
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Parcerias 

Parceria para a realização do II Brincando no Museu coordenado 

pelo Museu da Infância e do Brinquedo, realizado na Casa de José de 

Alencar, no dia 12 de outubro de 2014 (Dia das Crianças). 

 

Durante a programação do evento, o Memorial realizou a atividade 

pedagógica “Construindo seu Museu”, voltada ao público infantil, 

dividida em dois momentos: Contação de História e Oficina. 
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Parcerias 

Parceria com o Instituto de Cultura e Arte para a promoção da palestra 

“Curadoria Digital: redimensionando o papel das bibliotecas na era da 

informação” ministrada pelo Dr. Aquiles Alencar Brayner (Curador Digital da 

British Library), no dia 22 de outubro de 2014, no Auditório Cândido 

Pamplona (Centro de Tecnologia). A palestra foi integrada à programação 

dos Encontros Universitários 2014. 

 

O Memorial foi responsável pela produção do cartaz do evento, pelas ações 

de divulgação e produção/emissão dos certificados de participação. 
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Programa Editorial do Memorial da UFC 

• Produção do livro “Caminhos das Ciências Sociais na UFC” de 

autoria de Sulamita Vieira, professora do Departamento de 

Ciências Sociais da UFC (em processo). 

 

• Produção do livro “Arquitetura Moderna Campus Benfica” 

organizado por Clovis Ramiro Jucá Neto, Adelaide Gonçalves e 

Aléxia Carvalho Brasil. 
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O Memorial contemplará a região do Cariri com uma exposição sobre a 

relação entre os intelectuais carirenses e a UFC. A exposição será realizada 

em três instituições: UFCA (Juazeiro do Norte), URCA (Crato) e Memorial Pe. 

Cícero (Juazeiro do Norte).  

 

Os detalhes para a realização da exposição foram acertados durante visita 

técnica nos dias 16 e 17 de julho. 

Exposição “Cariri” 
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Planejamento da exposição “UFC - 60 anos” 

A proposta expositiva em comemoração aos 60 anos da UFC tem 

como objetivo apresentar e refletir sobre sua constituição e 

atuação, contemplando os diferentes segmentos que a compõe. 

Isto posto, a exposição será dividida nos seguintes módulos: 
  

1 – Universidade do Ceará: criação e consolidação 

 

2 – Servidores 

 

3 – Estudantes 

 

4 – Universidade Federal do Ceará na contemporaneidade 
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Planejamento da exposição “UFC - 60 anos” 

A pesquisa para a exposição está 

sendo realizada nos acervos 

históricos que pertencem ao 

Memorial e em outros espaços 

institucionais, pelos bolsistas do 

curso de História, sob orientação e 

supervisão do servidor Rafael de 

Farias Vieira. 
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As instituições que contribuem para a pesquisa são: 

 

• MAUC 

• Memorial Martins Filho 

• SINTUFCE 

• PROGRAD 

• ADUFC 

Planejamento da exposição “UFC - 60 anos” 
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Planejamento da exposição “UFC - 60 anos” 

Visita técnica aos campi da UFC no interior do Ceará para viabilizar a 

realização da “UFC - 60 anos” nas cidades onde estão instalados. 

 

Estender a exposição aos campi localizados fora da capital cearense 

tem por intenção ampliar a divulgação dos registros históricos da UFC e 

fortalecer o sentimento de integração da Universidade. 

 

O cronograma de visita será: 

 

10/11 - Russas 

11/11 – Quixadá 

12/11 – Crateús 

13/11 – Sobral  
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Planejamento da exposição “UFC - 60 anos” 

Concepção de mobiliário expositivo adequado às necessidades do 

Memorial 
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Acervo Antônio Martins Filho 

A documentação, em sua maioria, é composta por documentos 

referentes ao período no qual Martins Filho foi reitor da Universidade 

Federal do Ceará - UFC e por publicações pessoais e de terceiros, 

como produção intelectual e editorial. 

 

Quanto ao gênero documental, os documentos são, em sua maioria, 

textuais, bibliográficos e iconográficos. Há jornais, cartas, convites, 

felicitações, telegramas, discursos, publicações e fotos, tendo 

grande importância para a Universidade por se tratar de sua 

fundação e trajetória. 
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Diagnóstico do Acervo Antônio Martins Filho 

• Presença de térmitas (brocas, cupins, xilófagos); 

• Presença de fungos; 

• Documentação acidificada (devido a grampos, clipes, 

fitas e adesivos colocados nos documentos e nas 

fotografias); 

•  Danos na estrutura do papel em parte da 

documentação, devido à perda de suportes,  a 

perfurações, rasgos etc.; 

• Sujidades (fezes de insetos e roedores); 

• Acondicionamento e armazenamento incorreto das 

obras. 
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Conservação Preventiva do Acervo Antônio Martins Filho 

• Processo de identificação e catalogação do acervo 

fotográfico e documental, para dar início às estratégias de 

conservação preventiva do acervo; 

• Acondicionamento temporário das obras com sacos plásticos 

de poliéster e garras de polipropileno para evitar maiores 

infestações; 
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Conservação Preventiva do Acervo Antônio Martins Filho 

•  Processo de organização e 

catalogação dos livros referentes à 

Biblioteca do Memorial da UFC; 

 

Inventário do acervo documental e 

fotográfico através de fichas de 

identificação. 
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Apoio técnico para realização de 

diagnóstico de acervo documental 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

PROGRAD 
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Projetos e desafios para 2015 

• Consolidação do espaço físico; 

• Constituição dos Laboratórios de Fotografia, História Oral, 

Conservação e Restauro; 

• Aquisição de acervos históricos referentes à UFC; 

• Criação do Fundo Arquivístico Antônio Martins Filho; 

• Estabelecimento de um Programa de Educação Patrimonial em 

parceria com outros equipamentos culturais da UFC; 

• Produção de publicações através do Programa Editorial do 

Memorial. 

• Organização e pesquisa de exposições; 

• Realização de digitalização de documentos e livros raros; 

• Apoio técnico em oficinas sobre conservação e pequenos reparos. 
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O ‘patrimônio universitário’ é composto por todos os 

traços, tangíveis e intangíveis, da atividade humana 

relacionada ao ensino superior. 

 

É uma grande fonte de riqueza acumulada, que nos 

remete diretamente à comunidade acadêmica de 

professores/pesquisadores e estudantes, seus modos de 

vida, valores, conquistas e sua função social, assim como 

os modos de transmissão do conhecimento e capacidade 

para a inovação (UNIÃO EUROPÉIA, 2005). 


