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Resumo
Evidencia ser tarefa primordial do Centro de Memória a centralização e abrigo da memória institucional e que,
para isto, ressalta a importância da participação da comunidade institucional. Por meio do projeto “Faça parte
de nossa memória” e de outras iniciativas como, por exemplo, o registro das turmas que iniciam o ano/período
e o das formaturas realizadas, o Centro de Memória objetiva ressaltar essa relevante participação,
incentivando-a. Busca, também, a continuidade da recuperação e da organização dos registros em fontes
primárias, impressas e orais, além dos já efetuados, transmitindo uma mensagem de valorização da história
institucional. Incentiva o uso da rede social do Centro de Memória como veículo de disseminação da memória
coletiva da região e da instituição. Principia por meio da alimentação do sistema de arquivamento Icaatom.
Objetiva também a elaboração de vídeos voltados à apresentação institucional, com atualizações, assim
como aos pontos históricos da cidade de Macaé. Pretende, quanto ao público interno, a observação do
município de Macaé, popularmente compreendida como uma cidade de passagem e trabalho, sob outras
nuances, destacando seu aspecto cultural, desconhecido dentro do próprio campus. Proporciona a primeira
exposição sobre a história do campus Macaé, com acervo levantado até o momento, assim como a galeria
virtual de diretores. Como resultado, muitos alunos e servidores já têm procurado os participantes do projeto
com o intuito de doação de materiais e para a pesquisa sobre a história da instituição. Pretende, por meio de
ações futuras, finalizar os vídeos já em elaboração e trazer à comunidade novas formas de conhecer a cidade
e a instituição, alimentar o sistema de arquivo institucional e levantar mais acervo junto à comunidade e em
outras fontes de informação, como exemplo, jornais regionais ainda não explorados, e também atuar na
disponibilização dos documentos arquivísticos do campus.
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