Divisão de Memória Institucional da UFRJ (DMI)
(http://memoria.sibi.ufrj.br/index.php/sobre)
- Proposta, projeto: “A Divisão de Memória Institucional é coordenada pelo
Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ. Possui uma equipe
interdisciplinar abrangendo diversas áreas do conhecimento como: História;
Arquivologia; Museologia; Biblioteconomia; Ciências Sociais; Comunicação
Social; entre outras, que por meio de atividades permanentes de pesquisa
procura viabilizar mecanismos para o diagnóstico, a identificação, a assessoria
técnica e a difusão de acervos documentais escritos, iconográficos,
cartográficos, arquitetônicos, artísticos, culturais e orais que representem a
história e a memória da UFRJ.”
- Produção acadêmica própria da equipe:
 Artigos acadêmicos: Entrada Pesquisa e iniciação científica, com o título e
o ano da pesquisa, sem link para visualizá-la.
 Livros: Há link para arquivos em PDF de três livros publicados na entrada
Publicações, seção Atividades.
 Artigos em jornais e revistas: Na entrada DMI na mídia há links para
matérias sobre atividades do DMI ou relacionadas a acervos por ela trabalhados.
 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Entrada
Seminários, dividida pelos anos, com o título e fotos do evento. Só há uma
palestra a cada ano.
- Exposições com material do acervo (físicas e online): Na entrada
Exposições, dividida pelos anos, com título, texto sobre a exposição e fotos do
evento.
- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Na entrada Equipe há o
nome completo dos integrantes da equipe e a formação ou a profissão de cada
um. Além disso, há também o e-mail e o currículo Lattes de cada um. Já sobre
os bolsistas há o nome completo, o curso e o tipo de bolsa que têm. Não há link
para o currículo Lattes nesse caso.

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Na entrada Base
Minerva (catálogo dos museus e bibliotecas da UFRJ) é possível ter acesso às
fichas dos objetos do acervo; alguns estariam disponíveis online.
- Cronologia: Não há.
- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Na entrada
Memória Institucional há a sub-entrada Lugares de memória. Nela, há links para
sites de bibliotecas, centros de memória, acervos, arquivos, museus, etc,
relacionados à UFRJ.
- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não há.
- Endereço: Avenida Pasteur, 250, sl. 105 – Prédio do FCC. Praia Vermelha,
Rio de Janeiro.
- Telefone: (21) 2295-1397.
- E-mail: andreaqueiroz@sibi.ufrj.br

