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Sessão 4 
História, Memória e Identidade 

 
MEMÓRIA E HISTÓRIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE. Luciana dos Santos e 
Marília Dupont Lazzari, Luciana dos Santos, Gisele Becker e Rodrigo Perla Martins (orient.) (História, 
ICHLA - Instituto de Ciências Humanas, Letras e Ar, FEEVALE). 

O interesse dos dirigentes do Centro Universitário FEEVALE, na tentativa de preservar os documentos jornalísticos 
referentes a passagens da Instituição coletados por alunos do curso de Relações Públicas desde 1973, somado às 
aspirações dos professores e alunos do curso de História que, através destes documentos, pretendem preservar-los e 
remontar parte da história dos alicerces que estruturaram o que hoje conhecemos como Centro Universitário 
FEEVALE, deram a partida para este projeto. O projeto Memória Institucional surgiu a partir deste interesse e teve 
início em fevereiro de 2003, com os objetivos de identificar, organizar, catalogar e preservar o material que se 
encontrava em pastas-arquivo guardadas em uma sala específica do Campus, conhecida como arquivo-morto. O 
material em geral apresentava má conservação e estava misturado a outros documentos da Instituição. O material é 
composto de clipagens de matérias da Imprensa local relacionadas à Educação e ao histórico do Centro Universitário 
FEEVALE / ASPEUR¡. Neste sentido, a primeira etapa do trabalho foi de identificar o efetivo material. Após sua 
identificação coube a limpeza e organização do material, que hoje se encontra em caixas de polionda organizado por 
datas. A atual etapa do projeto visa a organização do acervo a partir de temáticas. Para uma etapa posterior pretende-
se identificar a importância do acervo para a preservação da memória e da história do Centro Universitário 
FEEVALE, analisar a inserção e a importância da Instituição na comunidade e possibilitar de maneira informatizada 
o acesso da comunidade e ao meio acadêmico, através da formação de um acervo que possibilite novas 
oportunidades de pesquisa. 

026 


