Principais ações do Memorial da UFC ao longo dos quinze anos de
existência:
1.
Organização de exposições, donde destacamos a exposição itinerante
UFC 60 Anos, como parte das comemorações do aniversário da Universidade;
2.
Proposição de criação de um Sistema de Arquivos que apresente
diretrizes para a preservação dos documentos físicos e digitais, em parceria com
a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD);
3.
Proposição de criação do Comitê de Patrimônio Cultural (COMPAC), que
tem por objetivo elaborar e aprovar proposta de execução de uma política de
preservação do patrimônio cultural material e imaterial constante do acervo da
UFC, envolvendo órgãos ligados à cultura, integrantes da estrutura
organizacional da UFC.
4.
Criação do Sistema de Gerenciamento de Riscos e Preservação de
Acervos da UFC (SiGeRPA) e implantação do SiGeRPA na plataforma digital.
5.
Ações voltadas para a memória institucional como: seminários para
servidores recém-ingressos, visitas mediadas à Reitoria e ao complexo histórico
do Benfica para a comunidade interna e externa, atendimento a pesquisadores
e visitantes externos.
6.
Apoio à criação de espaços de memória institucionais, como o Memorial
da Enfermagem e do Direito, o Memorial da UFC no Campus de Russas (em
andamento) e o Memorial do COVID, que será disponibilizado em plataforma
virtual e encontra-se em fase de captação de material documental, bem como
apoio na reestruturação do Memorial da Agronomia.
7.
Publicações sobre a história institucional pelo selo editorial do Memorial.
8.
Programas de inovação pedagógica voltados para a cultura digital, como
o aplicativo TOCHA, que traz uma experiência gamificada em relação à história
da Universidade, voltado para a comunidade interna e externa.
9.
Ações integradas às efemérides das unidades acadêmicas como 60 Anos
da Imprensa Universitária, Centenário da Escola de Agronomia, 70 Anos da
Biblioteca de Ciências e Saúde, Cinquentenário do Curso de Ciências Sociais,
Jubileu da Casa de Cultura Francesa, 40 anos da Rádio Universitária, entre
outros.
10.
Conservação e restauro de fotografias, obras bibliográficas, documentos
textuais, mobiliários.
11.
Digitalização de acervos iconográficos, bibliográficos e documentais da
UFC.
12.
Diagnósticos e acompanhamento técnico de acervos da Materioteca do
ICA, do Horto de Plantas Medicinais, do Porto do Pecém sob guarda do DEHA,
entre outros.
13.
Projetos com bolsistas, que nos possibilitaram a digitalização de uma
parte do nosso acervo fotográfico e dos boletins, que estão sendo lançados no
repositório institucional. Esses projetos possuem sempre a intenção de darmos
andamento a ações que ampliem o acesso da comunidade à informação.
(Fonte: Direção do Memorial da UFC)

