
Rede de Memória do IBGE  

(http://memoria.ibge.gov.br/memoria-institucional.html) 

- Proposta, projeto: “[...] compete ao Centro de Documentação e Disseminação 

de Informações – CDDI do IBGE a atividade finalística de ‘divulgar a imagem e 

preservar a memória institucional’. [...] o CDDI vem concentrando esforços na 

reunião, articulação e sistematização de todas as iniciativas das diversas 

Unidades Estaduais e órgãos singulares do IBGE que contribuem para a 

preservação, (re)construção e disseminação da memória da instituição. O 

objetivo geral que tem presidido essa orientação é a montagem de uma Rede de 

Memória do IBGE. Este site é o Núcleo Virtual da Rede. Trata-se de um espaço 

coordenado pela Equipe de Memória Institucional do CDDI para assegurar a 

efetiva disseminação de todo o acervo de valor histórico-cultural do IBGE, mas 

principalmente para agilizar e facilitar o acesso do público (interno e externo) às 

pesquisas e sínteses históricas produzidas pelos servidores de cada Diretoria, 

Unidade Estadual, Coordenação, Gerência, Setor ou Equipe desta Casa.” 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Em Publicações há obras editadas pelo IBGE, 

disponíveis em meio digital. 

 Livros: Em Publicações há obras editadas pelo IBGE, disponíveis em meio 

digital. 

 Artigos em jornais e revistas: Em Publicações há a Revista do IBGE. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não há. 

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Na entrada “história 

das UEs” há fotos de uma exposição fotográfica comemorativa dos 70 anos das 

Inspetorias Regionais de Estatística Municipal. 

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Em Sobre/Equipe há o 

nome completo e a função de cada membro do CDDI central e nos estados. 



- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: “O acervo 

[fotográfico] está parcialmente digitalizado e disponível na ferramenta de busca 

da Biblioteca do IBGE.”  -  https://biblioteca.ibge.gov.br/ 

- Cronologia: Em Sínteses Históricas há uma linha do tempo, uma galeria de 

presidentes e os Pioneiros do IBGE. 

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Em Sobre há 

uma entrada para Outros Centros de Memória.  

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Em Outros 

Centros de Memória pode-se enviar e-mail com sugestões de inclusão de outros 

para acrescentar na lista. 

- Endereço: Rua General Canabarro, 706 - bloco A / sala 105, Maracanã - Rio 

de Janeiro (RJ). 

- Telefone: (21) 2142-4717 

- E-mail: memoria@ibge.gov.br 

 


