
DELFOS (Espaço de Documentação e Memória Cultural) - PUC-RS  

(http://www.pucrs.br/delfos/?p=capa) 

O site está atualizado até 2012 na seção Produção acadêmica. Na seção 

Coleções e Colecionadores há a referência ao acervo fotográfico da Revista do 

Globo. Nele estão depositados acervos de diversos escritores, como Caio 

Fernando Abreu e Moacyr Scliar. Em Arquivos Históricos e Historiadores está 

depositado, entre outros, o acervo de José Honório Rodrigues. 

- Proposta: “O Delfos Digital - PUCRS tem por missão preservar e prover acesso 

aberto de forma online aos documentos digitalizados dos acervos do Delfos - 

Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.” 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Na entrada Produções Acadêmicas/Artigos estão 

artigos com autores, títulos, citações e data, com links que encaminham para as 

suas respectivas fichas no catálogo online. (Alguns estão disponíveis 

digitalmente).  

 Livros: Nas entradas Produções Acadêmicas/Livros e Capítulos de Livros, há 

links que encaminham para as suas respectivas fichas no catálogo online.   

Artigos em jornais e revistas: Entrada Produções Acadêmicas/Revistas, na 

qual há os autores, títulos, citações e anos, com links que encaminham para as 

suas respectivas fichas no catálogo online. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não tem.  

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Entrada 

Memória/Exposições, na qual há a data e o tema das exposições físicas 

realizadas até 2011. 

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Página inicial, em Estrutura 

Administrativa, na qual há o nome completo dos membros e a respectiva função 

no DELFOS. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Há um catálogo 

online, em delfosdigital.pucrs.br. O Acervo do Delfos está aberto ao público para 



consulta local de documentos. Pesquisas precisam ser agendadas previamente 

por e-mail. Devido à necessidade de preparação do material para consulta, o 

agendamento deve ser realizado com no mínimo sete dias úteis de 

antecedência. Em alguns casos, por necessidade de autorização de acesso, os 

documentos só poderão ser disponibilizados em prazo superior a sete dias. 

- Cronologia: Há a entrada Efemérides, com eventos relacionados ao Delfos, 

atualizados até 2013.  

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Não tem. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não há. 

- Endereço: Av. Ipiranga, 6681 Prédio 16, 7o andar | Partenon. Porto Alegre/RS 

- Telefone: (51)3353-8386. 

- E-mail: delfos@pucrs.br 


