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O presente resumo versa sobre o trabalho de criação e a compreensão dos procedimentos 

metodológicos que estão sendo desenvolvidos junto ao núcleo de Comunicação e Memória 

Institucional, da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul. O núcleo faz parte do projeto de pesquisa Espaço Experiência  que busca  

a permanente combinação entre reflexão e prática, por intermédio da discussão sobre novas 

formas de comunicação, modelos de integração diferenciados das áreas profissionais da área 

de comunicação e suas relações emissores-receptores. O núcleo de Memória Institucional tem 

como objetivo investigar e analisar aspectos institucionais da Famecos e da comunidade de 

Comunicação na qual a faculdade está inserida. A finalidade é elaborar matrizes de pesquisa 

desenvolvidas pela equipe de trabalho, direcionadas a ambientes digitais e eletrônicos, a 

meios impressos e documentais, além de coleta de informações com pessoas de interesse para 

a faculdade e após catalogá-los dentro de uma plataforma virtual. Esses arquivos ficarão 

disponíveis para o público em geral no espaço virtual: www.pucrs.br/famecos/memoria. 

Foram aplicadas sistemáticas organizadas no que se refere ao processo de resgate, 

organização, critérios de seleção e postagens de um vasto conteúdo relacionado com a história 

da Famecos. A informação vem se expandindo nos meios de comunicação e o ambiente 

digital amplia as possibilidades de aproximação de forma simples e rápida, indo ao encontro 

das necessidades do usuário a obtenção dos materiais necessários para a realização de 

pesquisas, análises e exposições. Visando facilitar a questão operacional do site, foi 

desenvolvida uma metodologia de orientação didática dos processos a serem realizados para 

as postagens dos conteúdos no site Memória Famecos, contendo passo a passo de cada 

conteúdo que ali for julgado ser relevante. A elaboração da metodologia aplicada para as 

práticas destas atividades no site vem com o propósito de viabilizar e facilitar nas postagens 

destes acervos históricos resgatados ao longo dos anos e formatar padrões para que o site 

tenha um perfil dos conteúdos nele existentes. Para que haja o melhor entendimento foram 

necessários conhecimentos das áreas de arquivologia, biblioteconomia, desenvolvimento 

Web. Com o estudo destas áreas e prática das mesmas nas atividades propostas pelo Núcleo 

Memória, será possível a melhor compreensão dos procedimentos a serem tomados para a 

execução das postagens dos materiais nesta ferramenta. Isso facilitará também as próximas 

atividades do Núcleo Memória em disponibilizar acervos físicos para pesquisa. 
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