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Memória Institucional e Preservação Documental no Instituto de Matemática e 
Estatística da UFRGS 

 
Este trabalho apresenta um relato de pesquisa em andamento que aborda as 
relações entre memória institucional e preservação documental no Instituto de 
Matemática e Estatística (IME) da UFRGS. A reestruturação física e organizacional 
em curso nesta unidade acadêmica, intensificada a partir de 2015, coincidiu com a 
construção do projeto de pesquisa, gerando dois momentos distintos: i) possibilidade 
de ocorrência de descartes documentais, em consequência do desconhecimento em 
relação à legislação arquivística; ii) oportunidade de inserção do tema da memória e 
o desencadeamento de um processo da sensibilização coletiva no IME em relação à 
preservação e gestão documental. Os documentos que têm sido produzidos desde a 
criação desta unidade acadêmica registram um trabalho coletivo realizado a 
décadas e representam um legado acumulado por gerações, constituindo seu 
patrimônio documental. A pesquisa tem como objetivo geral analisar os efeitos da 
preservação documental que vem sendo praticada no IME para a constituição de 
sua Memória Institucional; e como objetivos específicos: i) compreender a trajetória 
desta unidade acadêmica; ii) diagnosticar por meio da localização, identificação e 
classificação o seu acervo documental; e iii) elaborar um Relatório Técnico sobre a 
situação da preservação documental e seus efeitos na memória institucional do 
IME/UFRGS. O percurso metodológico adotado foi a pesquisa do tipo exploratória e 
qualitativa, constituindo um estudo de caso. Atualmente, o estudo está na fase de 
trabalho de campo, através da combinação de instrumentos de observação, 
entrevistas com gestores e levantamento documental. Ocorreu uma intervenção 
para salvaguarda da massa documental que se encontrava em um depósito em 
condições inadequadas, sendo deslocada para um local provisório. Como resultados 
parciais, a pesquisa iniciou um processo de reflexão sobre a preservação da 
memória institucional através de seus registros documentais, passando a integrar 
uma das linhas do PDI do IME a ser executado em 2017. 
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