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Memória IPH & Covid-19_2020. A suspensão das atividades presenciais como 
medida de distanciamento social para controle da pandemia de Covid-19, afetou a 
rotina dos pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadores do IPH (estudantes da pós-
graduação e professores) passaram a realizar suas atividades acadêmicas 
remotamente. Esse cenário inesperado e desafiador cria oportunidades de adaptação 
com constante aprendizado. Portanto, registros fotográficos realizados pelos 
pesquisadores durante esse período de distanciamento social contribuem para 
preservar a memória e fortalecer o aprendizado com a história, sendo a coleção digital 
de fotografias uma ferramenta para moldar as lembranças da pandemia. O evento 
“Memória IPH & Covid-19: 2020” objetivou construir uma memória coletiva da 
comunidade acadêmica do IPH/UFRGS pela formação de uma coleção digital de 
fotografias que representem, com registros visuais, como foi o dia a dia dos 
pesquisadores do mesmo no período compreendido entre março e início de agosto de 
2020, início do período de distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-
19. As etapas para construção da coleção envolveram a elaboração e a divulgação 
do regulamento para envio de fotografias; o recebimento de fotografias identificadas 
e com três palavras que representassem o sentimento relacionado ao momento 
registrado, via formulário eletrônico entre junho e agosto de 2020; a divulgação 
simultânea de fotos na rede social do Núcleo de Estudos em Saneamento Ambiental 
para popularização do projeto; a organização da coleção em website; e a 
apresentação da coleção completa à comunidade do IPH em evento online. A coleção 
foi composta por 91 registros fotográficos de diversos lugares do Brasil e do mundo, 
enviados por 45 pesquisadores. No website (ufrgs.br/memoriaiph) está apresentada a 
coleção em ordem cronológica de registro das fotografias, bem como uma nuvem de 
palavras elaborada a partir das palavras representativas das experiências dos 
fotógrafos em seu distanciamento social. 


