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A preservação da história de uma instituição centenária como o IFF permite não só a
compreensão de sua importância e de seu papel na sociedade como também despertar o
sentimento de pertencimento pelos indivíduos e a manutenção viva das memórias. Neste
sentido, o presente projeto tem como objetivo a preservação da memória institucional do
Instituto Federal Fluminense, por meio da organização e digitalização de recortes de jornais
publicados pela imprensa de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 2007 a 2014, e que
abordam acontecimentos registrados no IFF. Para tanto, os recortes de jornais estão sendo
organizados por data, jornal e editoria em que foram publicados; o processo de digitalização
leva em consideração as “Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos
Permanentes”, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de
Arquivos (Conarq), o Guia para digitalização de documentos versão 2.0. da Embrapa, bem
como outras orientações arquivísticas disponíveis; o armazenamento do material está sendo
feito na nuvem e disponibilizado para a sociedade por meio da criação de um blog; e as
análises, sob a ótica da teoria da Análise de Conteúdo. Do total de 3659 recortes, foram
digitalizados 3.266, no período de um ano e meio de desenvolvimento do projeto. Entre 2007 e
2009 observa-se um aumento no número de publicações de notícias, sendo 521, 785 e 871
respectivamente, totalizando 2177 notícias neste período. Os destaques variam, mas observase a intensa divulgação de processos seletivos para os cursos da instituição, a realização de
eventos, a inauguração de novas unidades, bem como a transformação do Cefet Campos em
IFF. A partir de 2010, o número de recortes começa a diminuir, totalizando 1.027 notícias entre
2010 e 2014, observando-se que isto acontece pelo surgimento de sites de notícias no meio
eletrônico, devido à própria transformação da sociedade, cada vez mais digital, e a decadência
dos jornais impressos. Conclui-se que o material coletado é uma rica fonte de informação e
história sobre a evolução da instituição ao longo desses anos e que sua disponibilização para
toda a sociedade de forma organizada poderá contribuir para a manutenção da memória e o
suporte a pesquisas e ações de diversas naturezas.
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