
Evento Salão UFRGS 2015: II SALÃO EDUFRGS

Ano 2015

Local Porto Alegre - RS

Título Memória Institucional: estudo de caso no Instituto de Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Autores ANA LERIDA PACHECO GUTIERREZ
MARIA DE LOURDES BORGES



MEMÓRIA INSTITUCIONAL: ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO DE 

MATEMÁTICA DA UFRGS 

O Instituto de Matemática é uma das 28 unidades acadêmicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Teve sua origem e 

consolidação entre as décadas de 1940 e 1950, época em que ocorreu a 

expansão da pesquisa e do ensino da matemática, e posteriormente de 

estatística, no Rio Grande do Sul. Em sua trajetória, foram registradas quatro 

mudanças de sede, até a localização atual no Campus do Vale. Presume-se 

que a instituição tenha produzido ampla e farta documentação. O presente 

estudo propõe-se a investigar a memória institucional no Instituto de 

Matemática da UFRGS para compreendê-la, caracterizá-la e esclarecer em 

que medida as configurações atuais impactam na constituição de sua memória. 

Em um momento em que esta unidade acadêmica passa por nova 

reestruturação física e organizacional, o tema mostra-se pertinente para 

promover a reflexão e o debate sobre a preservação da memória institucional 

através de seus registros documentais a fim de evitar que ocorram descartes 

sem a definição de critérios e a avaliação adequada. O objetivo geral da 

investigação é analisar a trajetória da unidade acadêmica para compreender 

como a memória institucional está sendo constituída. Os objetivos específicos 

são: (i) descrever as percepções de seus servidores docentes e técnico-

administrativos sobre os elementos constituintes da sua memória institucional e 

(ii) diagnosticar por meio da localização e identificação a documentação que 

contribui para a memória institucional do Instituto de Matemática. A 

metodologia utilizada será do tipo exploratória e qualitativa. O estudo de caso, 

por sua vez, possibilita o detalhamento do objeto delimitado em seu contexto 

complexo, real e concreto. O estudo encontra-se em desenvolvimento. 

Atualmente, está em fase preliminar de levantamento de fontes bibliográficas 

para seleção de base teórica. Portanto, ainda não possui resultados, mas os 

mesmos serão apresentados futuramente. 
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