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Relatório de Gestão 2019 – ano base 2018 

 
Identificação 
 
MEMORIAL DA UFC  
Marcela Gonçalves Teixeira – Coordenadora do Memorial da UFC  
Avenida da Universidade, 2853. 2º piso. Benfica.  
CEP: 60020-181  
Telefones: (85) 3366-7414/7329/7930  
E-mail: memorial@ufc.br  
www.memoral.ufc.br 
 
Atividades 
 

1. VISITAS TÉCNICAS 
 

1.1.  Visitas realizadas pelos técnicos do Memorial a outras Instituições 
Foram realizadas duas (02) visitas:  
- Visita à Tecidoteca da Universidade de São Paulo, no dia 29 de março; 
- Visita à Coordenação de Arquivos da Universidade Federal Fluminense, no dia 30 de 
outubro. 
 

1.2.  Visitas ao Memorial realizadas pela comunidade interna e externa 
O Memorial recebeu, durante o ano de 2018, cinco (05) visitas:  
- Estudantes da disciplina Lugares de Memória e o Ensino de História do Departamento de 
História da UFC, com público estimado de 20 participantes;  
- Dois técnicos administrativos integrantes da Comissão de Implantação do Memorial do 
Instituto Federal do Piauí; 
- Estudantes do curso de História, da disciplina Lugares de Memória, com público estimado 
de 30 participantes; 
- Visita técnica dos estudantes da disciplina de Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia 
e Ciência da Informação, com público estimado de 30 participantes; 
- Estudantes bolsistas de extensão que escolheram o Memorial como parte das atividades 
exigidas pelo programa de bolsas de extensão da UFC em diferentes datas, com público 
estimado de 14 participantes. 
 

1.3.  Visitas realizadas pelo Memorial aos espaços da Reitoria 
Neste ano iniciamos a recepção da comunidade externa através da visita de duas escolas 
públicas de ensino médio da região metropolitana. Recebemos um público estimado de 60 
participantes.  
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O Memorial ainda ofereceu a visita orientada à Reitoria na programação das atividades do 
projeto “Conhecendo a Extensão”, com público estimado de 35 participantes. As visitas 
são norteadas pela diretriz “Promover ações de comunicação/diálogo com o público para 
integrar as memórias individuais à memória institucional”, do eixo Gestão do PDI 2018-
2022. 

 
1.4. Visitas realizadas pelo Memorial destinadas aos servidores da Instituição 

– Seminário de ambientação: foram realizadas 07 visitas que atenderam novos servidores 
que foram atuar em todos os campi da UFC. Público estimado: 100 participantes. Ação 
está alinhada ao PDI por meio da diretriz: “Realizar atividades voltadas para a história e a 
memória da UFC no Seminário de Ambientação e nas atividades para os recém-ingressos”, 
de acordo com o eixo Gestão do PDI 2018-2022. 
– Tour Cultural: o Memorial da UFC ofereceu um itinerário de visitas aos equipamentos 
culturais localizados nas imediações da Reitoria. A atividade foi oferecida aos servidores e 
familiares durante a Semana do Servidor. Foram realizadas 5 visitas nos dias 17, 24 e 31 de 
outubro com público estimado de 56 participantes.  

 
2. PARCERIAS 

 
2.1. Corredor Cultural 

Proporcionamos ao público oportunidades de conhecerem a Reitoria por meio de visitas, 
uma delas em parceria com a Ciclofaixa Cultural. Realizamos, ainda, nas quatro edições de 
2018, oficinas de Arte Naïf e uma oficina “Pintando com Folhas” nos jardins da Reitoria, 
para crianças e adultos.  
Total de visitas: 06/ Público estimado: 150 participantes.  
Total de oficinas: 03/ Público estimado: 30 participantes. 

 
2.2. 56 anos de luta: greve do terço, ocupação e movimento estudantil  

Entre os dias 04/06 e 08/06 foi realizado o evento “56 anos de luta: Greve do Terço, 
ocupação e movimento estudantil”, uma parceria do Memorial da UFC e do Centro 
Acadêmico Frei Tito de Alencar (CAFTA/UFC) do curso de História. O evento ocorreu no 
Pátio do curso de História, no CH2, em mesas-redondas, uma visita mediada ao CH2 e uma 
oficina de estêncil e cartazes em parceria com o coletivo Aparecidos Políticos. Essa ação 
fez parte das atividades do projeto Programa de educação patrimonial Memorial da UFC, 
cadastrado no Programa de Promoção da Cultura Artística (PPCA). Público estimado: 50 
participantes 

 
2.3. II Semana Nacional de Arquivos 

Com a temática Governança, Memória e Herança, a Universidade Federal do Ceará com 
apoio do Memorial da UFC, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), 
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e Museu de Arte da UFC 
(MAUC) participou da II Semana Nacional de Arquivos realizado no período de 5 a 8 de 
junho. Público estimado: 50 participantes. 
 

2.4. XII Primavera de Museus 
O Memorial da UFC ofereceu a oficina "Elaboração de roteiros práticos de ação educativa 
em museus" em parceria com o Museu de Arte da UFC. A Oficina foi realizada no MAUC e 
utilizou o acervo da instituição como condutor das atividades práticas.  
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3. PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MEMORIAL 

 
Os técnicos do Memorial coordenaram um total de 16 projetos durante o ano de 2018. Os 
projetos se concentraram nas áreas de preservação do patrimônio cultural universitário, 
conservação de acervos gráficos, descrição arquivística, pesquisa histórica e comunicação 
museológica. O Memorial recebeu, no segundo semestre de 2018, o estudante Lucas Lima 
de Carvalho para desenvolver atividades do estágio supervisionado do curso de 
Biblioteconomia da UFC. 

 
4. RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESQUISADORES 

 
Ao longo do ano, o Memorial da UFC recebeu 12 pesquisadores interessados em investigar 
a história da UFC. Durante o processo de pesquisa, os técnicos do Memorial auxiliaram os 
pesquisadores a encontrar os dados e as informações necessárias.  

 
5. EFEMÉRIDES 

 
5.1. CENTENÁRIO DA ESCOLA DE AGRONOMIA 

O Memorial da UFC contribuiu com o centenário da Escola de Agronomia realizando o 
inventário do acervo arquivístico e museológico, curadoria expositiva, higienização e 
pequenos reparos do acervo selecionado. As atividades foram guiadas pelas diretrizes 
“Integrar as atividades do Memorial às atividades das unidades acadêmicas” e “Incentivar 
a produção de instrumentos de pesquisa dos acervos da UFC como guias, inventários, 
catálogos” do eixo Gestão do PDI 2018-2022. 

 
5.2. 70 ANOS DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

O Memorial da UFC colaborou com os 70 anos da Biblioteca de Ciências da Saúde com 
pesquisa histórica, exposição pelo campus do Porangabuçu, produção de vídeo 
institucional e da edição de uma publicação comemorativa visando “Preservar a memória 
e o patrimônio científico e cultural da UFC para garantir o registro e a divulgação de sua 
história” e “Realizar publicações sobre a história da Universidade pelo selo editorial do 
Memorial”, eixo Gestão do PDI 2018-2022. 

 
5.3. 50 ANOS DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

O Memorial da UFC colaborou com a pesquisa história e curadoria de exposição 
comemorativa dos 50 anos do Curso de Ciências Sociais, de acordo com as diretrizes de 
“Preservar a memória e o patrimônio científico e cultural da UFC para garantir o registro e 
a divulgação de sua história” e “Integrar as atividades do Memorial às atividades das 
unidades acadêmicas”, eixo Gestão do PDI 2018-2022. 

 
5.4. JUBILEU DA CASA DE CULTURA FRANCESA 

O Memorial da UFC colaborou com a pesquisa histórica e curadoria de exposição 
comemorativa do Jubileu da Casa de Cultura Francesa, de acordo com as diretrizes de 
“Preservar a memória e o patrimônio científico e cultural da UFC para garantir o registro e 
a divulgação de sua história” e “Integrar as atividades do Memorial às atividades das 
unidades acadêmicas”, eixo Gestão do PDI 2018-2022. 
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6. TRABALHOS APRESENTADOS NOS ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2018 
 
Durante os Encontros Universitários da UFC foram apresentados 19 trabalhos pelos 
bolsistas vinculados aos projetos desenvolvidos pelo Memorial.  

 
7. PREMIAÇÃO 

 
O trabalho apresentado pelo Memorial da UFC, representado pela Coordenadora, Marcela 
Teixeira, durante o VIII Congresso Nacional de Arquivologia que ocorreu na cidade de João 
Pessoa/PB, no período de 8 a 11 de Outubro de 2018, foi premiado em segundo lugar na 
categoria relatos de experiência. Sob o título “O Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) como estratégia de implantação e 
consolidação de Memorial Universitário”, o trabalho teve como objetivo contribuir na 
aplicação de estratégias que corroboram nas ações de difusão e acesso ao patrimônio 
cultural universitário.  

 
8. COLABORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO PARA ESTABELECER O CONSELHO DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
No decorrer do ano de 2018, o Memorial da UFC se dedicou à elaboração da minuta da 
portaria para formar uma comissão com o objetivo de “Criar um Conselho de Patrimônio 
Cultural, visando estabelecer políticas de memória institucional, tais como preservação, 
aquisição, doação e descarte de acervos culturais”. As reuniões realizadas durante o ano 
resultaram na efetivação da Portaria nº 170 GR/UFC de 29 de Novembro de 2018 
nomeando a comissão que irá propor uma política cultural para a Universidade.   

 
9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DA UFC 

 
O Plano de Gerenciamento de Riscos e Preservação de Acervos da UFC tem como objetivo 
o mapeamento dos agentes de riscos dos acervos da instituição para propor ações que 
proporcionem a estabilização ou eliminação desses agentes nos acervos da UFC a partir do 
desenvolvimento de ferramentas tecnológicas (SIGeRPA) e informativas, visando a 
elaboração de canais de comunicação com a comunidade da Universidade, sobretudo 
aqueles que atuam diretamente com estes acervos, para qualquer situação de risco nos 
bens culturais gráficos da UFC. 

 
10. TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS 

 
10.1. Reestruturação do Arquivo da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

No ano de 2018 o Memorial da UFC iniciou junto à Divisão de Arquivo da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração (PROPLAD), uma parceria para elaboração da 
reestruturação do Anexo da Divisão de Arquivo desta Pró-Reitoria, seguindo os padrões 
de preservação do acervo. A ação foi realizada pelo técnico de Laboratório de 
Conservação e Restauro de Bens Culturais, Roberto Moreira Chaves, na qual realizou 
diagnóstico do acervo e da estrutura do arquivo, tudo registrado pelo servidor do 
Memorial, Arlindo Moreira Barreto, no qual gerou o documento “Diagnóstico do Arquivo 
Geral - Anexo da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD/UFC)”. Neste, 
o técnico Roberto Chaves fez algumas sugestões de mudanças na estrutura do Arquivo e 



5 

 

da forma como está acondicionado o acervo. A partir deste documento foram realizadas 
algumas reuniões com o arquiteto da UFCINFRA , Plínio Renan Gonçalves da Silveira, com 
o intuito de prosseguir a reestruturação por meio de uma pequena reforma que seguisse 
as orientações do técnico de conservação e restauro, como forma de preservação do 
acervo desta Pró-Reitoria.  

      
10.2. Projeto de Restauro e Retorno dos Bens de Valor Histórico da Reitoria da UFC 

Em 2018, o técnico de laboratório em conservação e restauro de bens culturais móveis 
do Memorial da UFC retomou o processo de recuperação de alguns mobiliários pensados 
a partir de uma perspectiva de conservação e mínima intervenção, com aplicação de 
recursos e mão de obra já existentes na Instituição. Todos estes móveis faziam parte de 
um mesmo conjunto que provavelmente foram adquiridos no mesmo processo de 
compra do Palacete da Família Gentil. 
Os procedimentos de intervenção ocorreram nos espaços da própria Reitoria, 
coordenados por Roberto Moreira Chaves, técnico de laboratório do Memorial, em 
parceria com a Prefeitura do Campus do Benfica. No final do ano os móveis retornaram 
para a Reitoria restando ainda uma mesa de reunião que não foi tratada pois não houve 
tempo hábil antes do vencimento do contrato da equipe técnica terceirizada. Após o 
processo de tratamento, os móveis foram transportados ao Gabinete do Reitor.     

 
 
 
 


