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Resumo
O presente projeto se enquadra na proposta de criação de Centros de Memória nos diversos campi
do IFF, a partir da experiência do Campus Campos centro.
Desenvolvido em nosso Campus desde 2013, sob a coordenação da Servidora Karin Klein, o Projeto
se propõem a promover pesquisas e outras ações voltadas para a preservação da Memória Regional e o
desenvolvimento de estudos sobre temas relacionados á História Regional, bem como a identificação,
organização e divulgação de documentos e registros sobre esta memória de forma articulada com o Poder
público local, a sociedade civil e instituições educacionais do Noroeste Fluminense.
Em 2013, o Projeto desenvolveu ação de digitação dos originais do livro Terra da Promissão, com
vistas a publicação de uma edição da obra na coleção Memórias Fluminenses, articulação desta reedição
com a Secretaria Municipal de Cultura e produção de vídeos institucionais sobre as propostas de ação do
Projeto. Há, contudo uma dificuldade que persiste no sentido da identificação de herdeiros habilitados a
conceder autorização referente aos direitos autorais da obra para publicação.
Em 2014, foi dado prosseguimento à digitação dos originais de Terra da Promissão e desenvolvemos
um trabalho de levantamento de dados e informações referentes a Fazendas Históricas do Noroeste
Fluminense, através de visitas a algumas destas fazendas e pesquisas documentais e bibliográficas sobre a
história e a importância destas propriedades no contexto sócio econômico da Região. Fruto desse
levantamento, apresentamos na III Semana Acadêmica do IFF Campus Itaperuna o minicurso “Fazendas
Históricas” com uma carga horaria de 2 (duas) horas, onde foram apresentadas várias fazendas históricas da
região, mostrando potencialidades culturais e econômicas que justificam a preservação ou restauração
dessas fazendas. O objetivo do minicurso e dessa ação do Projeto foi proporcionar a comunidade acadêmica
e à sociedade algum conhecimento sobre a história da região do Noroeste-Fluminense.
Em 2015 estamos finalizando a digitação de Terra da Promissão. Participamos ainda de oficina de
Audiovisual e Encontro entre os Centros de Memória do Instituto na Semana de Cultura e Integração do
campus Quissamã.
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