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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

GABINETE DO REITOR  
RELATÓRIO DE GESTÃO – MEMORIAL UFC 

 
Relatório de Gestão 2021 – ano base 2020 

                             

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
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 
 

2 CORPO TÉCNICO 
Gerda de Souza Holanda (Técnica em Assuntos Educacionais e Diretora do Memorial) 
Arlindo Moreira Barreto (Fotógrafo)  
Éden Barbosa (Fotógrafo) 
Gislene Soares Guerra (Bibliotecária) 
Gregory Campos Beviláqua (Técnico em Tecnologia da Informação) 
Marcela Gonçalves Teixeira (arquivista) 
Maria de Fátima de Almeida Bessa (Assistente em Administração) 
Maria Josiane Vieira (Museóloga) 
Maria Rejane Mendonça Gomes (Assistente em Administração) 
Mônica Maria G. Mesquita (Arquivista) 
Rafael de Farias Vieira (Historiador) 
Roberto Moreira Chaves (Téc. de Lab. de Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis) 
 

3 RESUMO DAS ATIVIDADES/EVENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE 
 
3.1. Atendimento a pesquisadores 
3 pesquisadores em 2020. Atividades foram suspensas por causa da Pandemia. 
 
3.2. Visitas Mediadas 
 
24/01/20 – Visita dos alunos da disciplina “Laboratório de Ensino, 
Fontes e Métodos” – Curso de História da UNILAB.  
Objetivo: Conhecer como a UFC trabalha na organização e disseminação 
dos seus acervos. 
Locais visitados: Memorial – NUDOC – Arquivos da PROPLAD. 
Números de participantes: 30 alunos e 1 professora. 
Profissional responsável: Roberto Moreira Chaves. 
 
10/03/20 – Visita dos alunos do Ensino Médio do Instituto Cearense de Educação de Surdos.  
Objetivo: Proporcionar aos alunos do ICES uma visita guiada para que os alunos possam conhecer a 
universidade e suas possibilidades para alunos com deficiência. 
Locais visitados: Centro de Humanidades e Reitoria. 
Números de participantes: 27 alunos e 1 professora. 
Profissional responsável: Rafael de Farias Vieira. 

http://www.memoral.ufc.br/
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11/03/20 – Visita dos alunos participantes da XV Semana de Biblioteconomia – Curso de 
Biblioteconomia da UFC.  
Objetivo: Proporcionar aos alunos da Biblioteconomia da UFC oportunidade de conhecer o Memorial da 
UFC e um pouco da história institucional. 
Locais visitados: Memorial da UFC. 
Números de participantes: 16 alunos. 
Profissional responsável: Rafael de Farias Vieira. 
 
3.3. Reestruturação do Projeto de Trabalho do Memorial 
 
05/03/20 – Concluiu-se o Projeto de Reestruturação do Memorial, a partir do resultado do seminário 
interno de avaliação ocorrido durante o mês de fevereiro e coordenado pelo historiador Rafael de Farias 
Vieira, e encaminhou-se à gestão superior para ciência e aprovação. 
 
3.4. Ações voltadas para o patrimônio, a história e a memória nos campi do interior 
 
Consolidação do Memorial de Russas 
Visitas ao Campus de Russas para busca de informações e materiais expográficos 
com vistas à montagem do Memorial Institucional. 
19 e 20/02 – Visita realizada ao Campus por Rafael Vieira (Historiador do 
Memorial da UFC), Saulo Rocha (Museólogo do Mauc) e Chico Neto (Coordenador 
da CCSMI). Na ocasião foram feitos contatos com habitantes locais para resgate 
de imagens e agendamento de entrevistas. Também foram coletados materiais 
expográficos. 
 
30/09 – Visita técnica realizada ao Campus por Gerda Holanda (Coordenadora do 
Memorial), Roberto Chaves (Técnico de Laboratório de Conservação e Restauro 
de Bens Culturais Móveis do Memorial da UFC) e Saulo Rocha (Museólogo do 
Mauc). Pauta da visita: reunião sobre o andamento do projeto, visita às salas 
escolhidas para abrigar o acervo do Memorial do Campus da UFC em Russas e 
caminhada pelo terreno para conhecerem os antigos canais de irrigação 
construídos no período em que o Ministério da Agricultura mantinha produções 
agrícolas no local.  
 
3.5. Ações durante o TRABALHO REMOTO 
 
- Atividades de pesquisa histórica 

● Pesquisa histórica e Construção dos textos da Exposição do Memorial do Campus da UFC em 
Russas. 

○ Pesquisa sobre o Campo Federal paralisada devido ao isolamento social, pois, devido à 
escassez de fontes escritas, requer entrevistas com moradores de Russas e visitas à 
cidade; 

○ Pesquisa sobre a mobilização social para construção do Campus praticamente 
terminada (com exceção de algumas questões sobre o REUNI na UFC) e já em processo 
de escrita; 

○ Pesquisa sobre a construção e consolidação do Campus em andamento, tendo sido 
produzida uma lista com os eventos desse momento da unidade a partir de fontes 
escritas e visuais. 

● Produção de um formulário online que será utilizado para uma consulta pública sobre os 
principais eventos de consolidação do Campus em Russas, que servirá para avaliarmos a lista 
produzida e pensá-la a partir da memória da comunidade local sobre a unidade acadêmica. 
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- Atividades arquivísticas 

● Análise e classificação dos documentos arquivísticos textuais (papel), correntes e intermediários 
de tomadas de decisões do Memorial da UFC, a partir do código de classificação Conarq (Código 
de Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às 
Atividades-Meio da Administração Pública e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior-
IFES).   

● Análise da planilha de descrição de acordo com a NOBRADE, das quase 25.000 fotografias 
permanentes do Memorial Fotográfico da UFC. 

● Elaboração do documento “proposta de um Sistema de Arquivos para a UFC”.  
 
- Atividades midiáticas 

● Estruturação, criação de templates e aplicação de marcas nas mídias sociais do Memorial da 
UFC. 

● Elaboração da chamada pública destinada à comunidade universitária sobre os vídeos alusivos à 
comemoração dos 65 anos da UFC. 

● Pesquisa, planejamento e difusão das fotografias do Acervo Fotográfico do memorial da UFC no 
perfil do Instagram @memorialdaufc. 

● Comunicação com perfis on-line de outros setores / iniciativas da UFC a fim de elaborar e 
fortalecer redes de difusão de conteúdos do Memorial para um maior número de pessoas. 

● Colaboração no plano de digitalização do Acervo Ricardo Guilherme pelo ICA. 
● Edição dos boletins da UFC. 
● Estruturação do Aplicativo Móvel para Exposição Digital UFC. 
● Curso para os Servidores em G-Suite em parceria com a PROGEP. 

 
- Atividades de conservação e restauro 

● Registro fotográfico da obra do artista Mário Baratta, a pedido da Direção do MAUC, pelo 
Técnico em  Conservação e Restauração de Bens Móveis Roberto Moreira Chaves. 

● Higienização das peças coletadas para o Memorial de Russas. 
● Visita técnica à Biblioteca do Labomar para captação de acervo. 
● Higienização das fotos do Frazão - Imprensa, solicitadas pela CCSMI. 

 
- Atividades administrativas 

● Escrita de um parecer técnico sobre o estado de conservação e a importância histórica do 
Arquivo da PROPLAD que enfrentava uma infestação por térmitas. PARECER Nº: 
1/2020/MEMORIAL/REITORIA (Processo SEI: 23067.026454/2020-93). 

● Preenchimento da Planilha de acompanhamento do PDI UFC 2018/2022. 
● Análise de 25 projetos de inscrição para a modalidade UFC Integra do Programa de Iniciação 

Acadêmica - 2020, a pedido da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis.  
 
- Ações com bolsistas 

● Coordenação do Projeto BIA, “Pesquisando os acervos da Universidade Federal do Ceará” 
(Bolsistas: Ana Camila Abreu do Nascimento - Biblioteconomia, Ryann Nunes de Freitas - 
História, Victória Gabriella Marques de Sousa - História). Responsável: Mônica Maria G. 
Mesquita.  

● Coordenação do projeto BIA “UFC em capítulos” (Bolsistas: Renata Freitas Fernandes - Letras e 
Elaine Cristina Carneiro da Silva - História) - Catalogação de trabalhos acadêmicos relacionados à 
história da UFC no Brasil (até o fim de agosto foram coletados 19 trabalhos, entre artigos, 
monografias e outras publicações). Responsável: Rafael de Farias Vieira. 

● Coordenação do Projeto BIA, “Práticas de preservação no Laboratório de Conservação e 
Restauro - LACOR” (Bolsistas: Jaynne Almeida Chaves – Biblioteconomia, Raquel Julião de Sousa 
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– Biblioteconomia, Gladson Rabelo Freitas – Ciência Econômica). Responsável: Roberto Moreira 
Chaves.  

● Coordenação do Projeto BIA, “Fotografia, digitalização e edição de acervos arquivísticos, 
museológicos e bibliográficos” (Bolsistas: Letícia Braz Ferreira – Biblioteconomia, João Victor 
Trajano Guerra – Biblioteconomia, Sofia Cosmo de Sousa – Biblioteconomia). Responsável: Éden 
dos Santos Barbosa.  

● Coordenação do projeto PREX “Falas do presente, narrativas do passado: história, memória e 
universidade” (Bolsista: João Marcelo Scarcella da Silva – História) - Análise e catalogação das 
Atas de Reunião do CONSUNI como fonte histórica (até o fim de agosto foram analisadas e 
catalogadas 29 atas). Responsável: Rafael de Farias Vieira. 

● Acompanhamento e orientação dos alunos da 
bolsa BIA do ano de 2019, para a consecução do 
trabalho com o intuito de apresentação do pôster 
durante os Encontros Universitários 2019.   

● Participação nos Encontros Universitários, através 
do acompanhamento dos alunos que faziam parte 
do projeto “Descrição Arquivística do Memorial 
Fotográfico da UFC”, que apresentaram seus 
trabalhos no dia 21 de maio, às 10h. 
 

- Reuniões 
Reuniões internas do setor 

● 05/05 - 65 anos da UFC, Ações nas Redes Sociais, Projeto PRAE. 
● 13/05 - 65 anos da UFC, Semana Nacional de Arquivos. 
● 04/06 - 65 anos da UFC, Evolução das Redes Sociais. 
● 06/08 - Avaliação das ações realizadas em julho e propostas para agosto. 
● 26/08 - Planilha PDI, Semana do Servidor, Relatório do Semestre, Campanha de fotos. 
● 14/09 - Planejamento das ações para 2021. 
● 30/10 - Planejamento das ações para 2021. 

 
Reuniões CPAD 

● 28/04 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 18/05 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 29/05 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 01/06 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 24/06 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 14/08 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 16/09 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 
● 23/10 - Reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 

 
Reunião com o sistema de Museus do Estado do Ceará 

● 26/08 - Plano de retomada das atividades do setor cultural no Estado 
 
Reuniões com parceiros 

● 16/06 - COMPAC – Demandas administrativas do Comitê. 
● 22/06 - CCSMI - Comemoração dos 65 anos da UFC e produção bilíngue. 
● 06/07 -ARQUIVO DA PROPLAD - Diagnóstico do Arquivo. 
● 04/08 - ICA - Orientações para digitalização do acervo doc. Teatro Ricardo Guilherme. 
● 12/08 - COMPAC - Discussão sobre uso da Torrinha para sede do COMPAC 
● 18/08 - CAMPUS DE RUSSAS - Retomada dos trabalhos para Memorial de Russas. 
● 11/09 - CAMPUS DE RUSSAS - Providências para consolidação do projeto do Memorial. 
● 22/09 - CCSMI - Projeto expográfico do Memorial de Russas. 
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● 24/09 - CPGE - Revisão do PDI. 
● 01/10 - UFC INFRA - Restauro do Salão Dourado. 
● 02/10 - SIARQ - Leitura e revisão final do texto de criação do Sistema de Arquivos. 
● 13/10 - CCSMI - Partilha de informações sobre documentação referente à história do processo 

histórico que antecedeu a fundação da UFC.  
● 14/10 - COMPAC - Montagem da lista tríplice para eleição do presidente do COMPAC, 

publicação COMPAC/UFC, proposta de tombamento do acervo de arquitetura modernista do 
Campus do Benfica/UFC pelo Atelier de Patrimônio Cultural. 
 

- Participação em Eventos Virtuais 
 

Participação na LIVE (07/05): 
Memorial da UFC: valorização 

do patrimônio e 
fortalecimento da cultura 

institucional. 

Participação na 4ª Semana 
Nacional de Arquivos (18 e 

19/06): Empoderando a 
sociedade do conhecimento. 

Participação edição virtual do 
Seminário de Ambientação 

Institucional para Novos 
Servidores da UFC (08/07) 

 

  

Participação no evento 
comemorativo ao Dia do 

Patrimônio (17/08): Patrimônio 
cultural do Benfica: trilha 

online. 

Participação na 14ª Primavera 
de Museus - Diálogo 3 (23/09): 

Museus e Pesquisa. 
 
 
 

Participação no Ciclo de 
Formação Cultura em Rede 

(24/09): Gestão e política de 
acervos: desafios para a 

preservação digital no século 
XXI. 
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Participação na 14ª Primavera 
de Museus - Diálogo 4 (24/09): 

Museus e Preservação. 

Participação no Ciclo de Palestra 
CAD/UFBA (28/10): Atividade 
de difusão nos memoriais das 

IFES no contexto da pandemia. 

Participação na Semana do 
Servidor - 2020:  

Oficina “Técnicas para o ato 
fotográfico: melhore suas fotos 

e edições”. 

  

 

 
 

Participação no Seminário de 
Preservação e Difusão de 

Acervos Artísticos e Culturais 
(01/12): Palestra sobre 

Conservação Preventiva de 
Acervos Artísticos e Culturais. 

  

 

  

 
- Efemérides 

● Comemoração dos 65 anos da UFC 
○ Elaboração do projeto comemorativo, com proposta de exposição; 
○ Adaptação do projeto para o contexto virtual – mostra de vídeos; 
○ Campanha para captação de vídeos e fotos; 
○ Edição e produção dos vídeos da exposição UFC 65 anos: itinerários e narrativas, que 

selecionou 65 objetos do cotidiano universitário com o intuito de provocar uma reflexão 
sobre os percursos construídos na e pela UFC (1955 a 2020); 

○ Difusão virtual dos vídeos da exposição UFC 65 anos: itinerários e narrativas. 
 
- Submissão de Projetos 

● Construção do projeto para submissão (Edital IBERARQUIVOS) - XXII Convocatória de apoios a 
projetos arquivísticos.  
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- Formações em serviço 
● Fotografia em Acervos (Éden Barbosa – Fotógrafo). 
● G Suite - Introdução aos aplicativos do Google (Gislene Soares Guerra – Bibliotecária). 
● Gestão de coleções: princípios e métodos (Gislene Soares Guerra – Bibliotecária / Roberto 

Moreira Chaves - Técnico de Laboratório de Conservação e Restauro em Bens Culturais Móveis). 
 
 
 
 

 


