Relatório do Núcleo de Memória da PUC-Rio - 2012
A equipe do Núcleo de Memória da PUC-Rio considera importante a elaboração de um
Relatório anual que permita:
• que o próprio Núcleo faça um balanço anual das realizações, atividades
sistemáticas e eventuais, desafios e problemas uma vez que esse Relatório se
constitui, por um lado, em um suporte da memória do próprio Núcleo e, por
outro, em um instrumento de auto-avaliação da equipe.
• Que uma versão abreviada e mais “light” desse Relatório passe a ficar registrada
no site do Núcleo para consulta da equipe e dos usuários do site de modo a que o
trabalho do Núcleo tenha toda a transparência.
• Que a VRAC, instância a que o Núcleo de Memória está vinculado, possa
acompanhar de perto as linhas gerais que presidem o trabalho e seu andamento.
1. As linhas gerais da política acadêmica do Núcleo de Memória da PUC-Rio
Nascido por iniciativa da CCPG em 2006 e como Núcleo de Memória da PósGraduação na PUC-Rio, o Núcleo rapidamente se transformou em Núcleo de Memória
da PUC-Rio por exigência da própria identidade da PUC-Rio, uma instituição na qual a
integração entre ensino e pesquisa, graduação e pós-graduação sempre foi orgânica e
necessária.
Uma vez que a definição das linhas gerais da política acadêmica do Núcleo, traçadas
a partir de suas atribuições iniciais, nunca foram revistas e explicitadas por escrito, a
equipe considera que esse Relatório é uma boa ocasião para encaminhar a seguinte
proposta a ser examinada pela VRAC:
São linhas gerais da política acadêmica do Núcleo:
• Aprofundar do ponto de vista acadêmico questões teóricas sobre a
memória, assim como as questões metodológicas e empíricas que se
apresentam para a construção da memória das instituições de ensino e
pesquisa em geral e da PUC-Rio em particular.
• Identificar, cadastrar e tornar disponíveis através de seu site acervos
significativos para a história e a memória da PUC-Rio, quer sejam esses
acervos internos à PUC-Rio quer pertençam a arquivos públicos ou
privados; sejam eles formados por documentação de natureza textual,
museográfica, iconográfica, filmográfica ou de outra natureza.
• Produzir material documental constituído por entrevistas a pessoas que
tiveram ou têm um significado relevante para a memória da PUC-Rio.
• Produzir e divulgar material acadêmico e de divulgação sobre a memória
da PUC-Rio, com base em pesquisa documental.
• Fornecer elementos para a formação em pesquisa dos membros da
equipe, em especial dos bolsistas de IC que a integram.

•

•

•
•

Produzir eventos e iniciativas culturais e acadêmicas que digam respeito
à memória da PUC-Rio como um todo, por demanda da administração
central da universidade e por iniciativa própria.
Assessorar iniciativas relacionadas à construção da memória de
Departamentos, Unidades ou setores da Universidade, sempre que
solicitado.
Estabelecer redes de intercâmbio acadêmico e cooperação com
instituições ou grupos de pesquisa que desenvolvam trabalhos análogos.
Responder a demandas internas e externas relativas a suas finalidades
específicas.

2. Avaliação geral do realizado no ano de 2012
O ano de 2012 foi o primeiro em que o Núcleo de Memória desenvolveu seus
trabalhos tendo como base um espaço próprio, a sala L263, o que trouxe condições de
melhor organização das atividades e maior integração da equipe.
A equipe avalia como pontos especialmente positivos no ano de 2012:
• As duas primeiras participações do Núcleo de Memória enquanto tal em
eventos acadêmicos internacionais:
o A participação do Núcleo de Memória como um dos
organizadores da Conferência Internacional Memória: América
Latina em perspectiva internacional e comparada e da 61ª
Caravana da Anistia eventos realizados paralelamente na PUCRio entre os dias 14 e 17 de agosto. O Núcleo também
participou do evento através de apresentação de trabalho em
uma das mesas do evento.
o A participação no congresso realizado em Medellín
(Colômbia), dos dias 01 a 05 de outubro, no âmbito do CLEI
XXXVIII (Congreso Latinoamericano de Estudios de
Informática). O Núcleo apresentou o trabalho intitulado El B205 en la PUC-Rio. Historia y memoria de la primera
computadora para fines científicos en una Universidad
brasileña, um trabalho escrito em co-autoria por Margarida de
Souza Neves, Silvia Ilg Byington e pelo Professor Arndt Von
Staa, do Departamento de Informática.
O trabalho foi
selecionado para apresentação no Simpósio de História da
Informática na América Latina e Caribe, será publicado nos
Anais do Congresso e foi convidado para compor um livro a ser
publicado na Venezuela, com patrocínio da Fundación
Telefónica de Venezuela.
• A realização de um antigo projeto que permitiu incorporar à equipe do
Núcleo, de forma estável, o pesquisador Eduardo Gonçalves, o que
possibilita, por um lado, uma melhor distribuição do trabalho e das
responsabilidades da equipe, particularmente no que diz respeito à
coordenação dos bolsistas de IC e, por outro, a incorporação ao Núcleo
de um pesquisador formado pelo Núcleo e que, como bolsista de IC e
como prestador de serviços sempre demonstrou competência, capacidade
de trabalho e compromisso com a equipe.
• O aprofundamento em equipe das questões teóricas e metodológicas que
sustentam um projeto de memória institucional, tanto através dos
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seminários semanais da equipe quanto, no caso dos bolsistas de IC,
através de uma efetiva iniciação à pesquisa que se consolida através da
participação nas jornadas de IC da PUC-Rio.
A proposta e a execução do Anuário PUC-Rio 2011, que retoma a série
de Anuários PUC-Rio interrompida em 1990. Essa publicação é,
simultaneamente, um suporte poderoso para a memória institucional e
um instrumento de gestão. Sua publicação em suporte papel, que
assegura sua conservação no tempo, e também em suporte digital, que
possibilita uma maior interatividade e a expansão de seus conteúdos, foi
uma inovação que a equipe considera muito oportuna.

Como aspectos negativos observados em 2012:
• O Núcleo lamenta a interrupção da série de Agendas PUC-Rio, que vinha
sendo publicada desde 2009, era um suporte valioso da memória
institucional e tinha grande aceitação tanto na comunidade acadêmica
quanto entre o público externo.
• A coordenação do Núcleo, ainda que reconheça e agradeça o fato de ter
suas demandas sempre atendidas pela VRAC, lamenta o fato de trabalhar
sem um orçamento ou ao menos uma estimativa orçamentária específica,
dentro do orçamento da VRAC.
• A elaboração do Anuário 2011 encontrou problemas desnecessários, tais
como a dificuldade de obter respostas aos formulários enviados às várias
instâncias da Universidade (o prazo previsto era o final de fevereiro de
2012, a grande maioria entregou o material muito depois desse prazo e
uma das instâncias a que foi solicitado um texto de um parágrafo não o
entregou nunca); a enorme dificuldade de obter dados fiáveis para as
tabelas elaboradas; as informações divergentes sobre o mesmo objeto e a
falta de clareza na definição da instância responsável por uma
determinada informação; a lentidão na resposta em relação a definições e
decisões executivas.
• Um problema aparentemente sem solução, mas nem por isso inexistente,
diz respeito à natureza e ao volume de trabalho do Núcleo. A natureza
do trabalho, por vezes, supõe a manipulação de documentação antiga e
mal conservada que, mesmo quando higienizada e, portanto, livre de
fungos, permanece muito empoeirada, como no caso da documentação
cedida pelo PROEDES, o arquivo da Reitoria e, em especial, o material
da DAR que recebemos para exame e definição de descarte. O trabalho
com esse tipo de documentação exige o uso de luvas, guarda-pó e
máscara e não pode ser feito na sala do Núcleo e nem sempre é fácil
conseguir uma sala emprestada, a despeito da boa vontade de todos, em
especial do funcionário Rodrigo Policarpo. O volume do material a ser
cadastrado e digitalizado é muito grande e tende a se multiplicar, não só
porque setores da Universidade e indivíduos nos cedem seus acervos
para digitalização, mas também porque o próprio Núcleo gera uma
quantidade significativa de material a ser cadastrado quando fotografa
eventos acadêmicos. Isso supõe, por um lado, a sensação recorrente dos
pesquisadores de estar diante de um trabalho de Sísifo e, por outro, uma
fragmentação do trabalho dos bolsistas de IC e dos pesquisadores do
Núcleo, que devem distribuir suas horas semanais entre o seminário
semanal de equipe (de 2 a 3 horas semanais); elaboração de fichas de
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metadados para o cadastro de documentação (10 horas semanais);
digitalização de documentação; desenvolvimento de sua pesquisa
temática tendo em vista a Jornada PIBIC e a elaboração da monografia
de final de curso de graduação; e o que mais vier como demanda ou
oportunidade para o Núcleo.
3. Atividades sistemáticas do Núcleo de Memória em 2012
Fazem parte da rotina de trabalho do Núcleo as seguintes atividades que assim se
concretizaram em 2012 e, no caso das pesquisas em acervos, também em anos
anteriores, mas ainda sem registro escrito na VRAC:
• Pesquisa de acervos internos e externos à PUC-Rio, cadastramento da
documentação encontrada, digitalização do material selecionado e
disponibilização da documentação no site do Núcleo de Memória.
o Acervos pesquisados, natureza da documentação e estágio atual
do trabalho:
Acervo

Natureza da
Estágio atual do trabalho
documentação
Arquivo da Reitoria Documentação escrita: Levantamento de cerca de 1/5 da
correspondência interna totalidade da documentação.
da PUC-Rio
e externa, atas do Material de acesso reservado.
Conselho Universitário,
relatórios, documentos
internos, recortes de
imprensa, etc...
Arquivo da VRAC

Arquivo da VRC

Documentação escrita:
Atas e documentação do
CEP e da CCCD;
correspondência interna
e externa; documentação
da CCPG, da CCG, da
CCPA, da CCEAD, da
CCCI
e
demais
instâncias
vinculadas.
Material de divulgação
da PUC-Rio conservados na VRAC.
Memoriais dos professores titulares.

Levantamento preliminar do que
está no gabinete do Vice Reitor e em
sua secretaria.

Levantamento prévio dos memoriais
de professores atualmente em
exercício de suas funções.
Material
da
DAR Levantamento, catalogação, digitaliseparado para descarte.
zação e proposta para conservação e
descarte. Alocação do material mais
antigo de cada centro (décadas de
1940 e 1950) nos decanatos dos
Centros e nos departamentos de
Direito e Psicologia.
Ainda não definida.
Visita prévia para um primeiro
contacto com o material.
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Arquivo da VRAD

Ainda não definida.

Arquivo da VRD

Ainda não definida.

Arquivo dos 4 Ainda não definida.
Centros
Arquivos
dos Documentação
muito
Departamentos.
variada conforme cada
departamento, prioritáriamente documentação
escrita,
ainda
que
também, em alguns casos, documentação museográfica (QUI, GEO,
HIS, A&D) fotográfica
e filmográfica (COM,
CETUC)
Acervo dos armá- Documentação museorios (vitrines) do gráfica: conteúdo dos
ingresso da Reito- armários (vitrines) do
ria.
ingresso da reitoria e da
sala
do
Conselho
Universitário.

Acervo do armário
(porta opaca) que
esteve no ingresso
da Reitoria e agora
está na sala do
Conselho
Universitário.
Acervos pessoais
de professores da
PUC-Rio
(professores Enio
Frota, Paul Schweitzer, Margarida de
Souza Neves, Leandro Konder, Mª
Aparecida Mamede, Ana Waleska
Mendonça, Alfredo
Jefferson, Ilmar R.
de Mattos, Flávia
Eyler, etc)
Acervos pessoais
de ex-alunos e
pessoas ligadas à

Visita prévia para um primeiro
contacto com o material.
Visita prévia para um primeiro
contacto com o material.
Visita prévia para um primeiro
contacto com o material.
Visita a todos os Departamentos na
primeira fase do Núcleo e
levantamento de material relativo
apenas à pós-graduação.

Levantamento, descrição, registro
fotográfico e catalográfico desse
material.
Nova
disposição
do
acervo,
organizado por módulos nos
armários.
Falta redigir os folhetos que
permitirão identificar cada item da
coleção.
Documentação escrita, Levantamento,
digitalização
e
fotográfica,
museo- catalogação de cerca de 2/3 da
gráfica guardada no documentação.
armário de porta opaca
atualmente na sala do
Conselho Universitário.
Documentação escrita e
fotográfica de professores que procuram o
Núcleo para ceder o uso
de
seus
acervos
pessoais.

Digitalização e cadastramento de
cerca de 2/5 do material e
disponibilização no site de cerca de
1/5 desse material.

Documentação escrita e Digitalização de cerca de 1/3 do
fotográfica de pessoas material
e
cadastramento
e
que procuram o Núcleo disponibilização no site de cerca de

5

PUC-Rio
(Maria
Luiza
Amarante,
Mariazinha
Viveiros de Castro
Moreira, Carmen
Viveiros de Castro,
Gilberto
Paixão,
etc)
Acervo do Arquivo
Nacional

Acervo
da
Biblioteca Nacional
Acervo do Instituto
Moreira Salles
Acervo
CPDOC/FGV

do

Acervo do Jornal O
Globo
Acervo da Cinemateca Brasileira
Acervo da extinta
TV Tupi, atualmente pertencente à
produtora Caliban.
Arquivo Público do
Estado de São
Paulo
Arquivo do Colégio
Santo Inácio
Arquivo
da
Marinha
Biblioteca do IBGE

para ceder o uso de seus 1/6 desse material.
acervos pessoais ou que
foram
por
nós
procuradas em função
dos 70 anos da PUC-Rio
e do centenário de D.
Helder Câmara.
Documentação escrita e Levantamento e digitalização no
iconográfica.
acervo do Correio da Manhã e de
outros fundos em função da
Exposição, do Livro dos 70 anos da
PUC-Rio e do artigo para o
congresso em Medellín.
Documentação escrita e Levantamento em função da
iconográfica.
Exposição e do Livro dos 70 anos da
PUC-Rio.
Documentação escrita e Levantamento em função da
iconográfica.
Exposição e do Livro dos 70 anos da
PUC-Rio.
Documentação
de Levantamento em função da
acervos pessoais, escrita Exposição e do Livro dos 70 anos da
e iconográfica.
PUC-Rio.
Coleção de jornais e Levantamento em função da
fotografias.
Exposição e do Livro dos 70 anos da
PUC-Rio.
Documentação
Levantamento de documentação do
filmográfica.
acervo dos cinejornais da Atlântida.
Documentação
Levantamento da filmografia direta
filmográfica.
ou indiretamente ligada à PUC-Rio e
trâmites para a telecinagem e
reprodução desse material para uso
da PUC-Rio e disponibilização no
site do Núcleo.
Documentação
Levantamento de documentação
iconográfica.
fotográfica relativa à coleção do
jornal Última Hora.
Documentação
Levantamento e digitalização para a
iconográfica.
exposição e o livro dos 70 anos da
PUC-Rio.
Documentação
Levantamento para a exposição e o
iconográfica.
livro dos 70 anos da PUC-Rio.
Documentação
Levantamento de documentação.
iconográfica.
Documentação textual.
Levantamento de documentação.

Arquivo
do
PACC/UFRJ
Acervo
Documentação textual.
Levantamento de documentação e
PROEDES/UFRJ
digitalização de parte da coleção.
Acervo
Revista Documentação textual e Levantamento de documentação e
Veja.
iconográfica.
digitalização de matérias relativas à
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Arquivo do IHGB

Acervo
Fundação
Maya

Documentação textual.

da Documentação
Castro iconográfica.

•

•

•

•

•

PUC-Rio.
Levantamento de documentação e
digitalização do material relativo à
PUC-Rio no XXXVI Congresso
Eucarístico Internacional.
Levantamento para a exposição e o
livro dos 70 anos da PUC-Rio.

Orientação de bolsistas de Iniciação Científica: o Núcleo conta com
cinco bolsistas de IC com bolsas da VRAC. É significativo assinalar que
entre os graduandos que foram bolsistas do Núcleo, 2 já concluíram o
mestrado em história na PUC-Rio, uma é mestranda em história na PUCRio, 1 é mestranda em história na UFF, e 1 foi concluir a graduação em
história na Inglaterra e 1 foi complementar seus estudos na França.
Além disso, 2 desses bolsistas receberam o prêmio PUC-Rio de
desempenho acadêmico, 2 receberam o prêmio IC-PUC-Rio e 1 recebeu
o prêmio de monografias PUC-Rio 70 anos. A iniciação científica desses
bolsistas se faz através:
o Da participação nas atividades de pesquisa e das tarefas
específicas da equipe do Núcleo.
o Da preparação em métodos e técnicas de catalogação de
documentação e de pesquisa em história.
o De leituras teóricas sobre memória, que são objeto de
seminários de discussão de textos.
o Da escolha de um tema individual de pesquisa, dentro do
escopo do Núcleo e a partir de seu material documental.
o Da participação, com apresentação de trabalhos orais ou em
posters, das jornadas de IC da PUC-Rio.
o Da elaboração de sua monografia de final de graduação a partir
do trabalho realizado no Núcleo.
o Da participação eventual em seminários e congressos dentro e
fora da PUC-Rio.
Reuniões semanais da equipe para definição de procedimentos e tarefas,
planejamento, acompanhamento do trabalho individual, avaliação e
discussão do cotidiano de trabalho.
Seminários mensais para discussão de textos teóricos sobre memória.
Desses seminários participam sistematicamente uma professora do
Departamento de Educação, uma pós-doutoranda de educação, um
doutorando de Letras e alunos de graduação de História, além de toda a
equipe do Núcleo.
Registro fotográfico dos eventos acadêmicos e comunitários da PUCRio, feito pelo fotógrafo Antonio Albuquerque, que participa da equipe
do Núcleo.
Participação em Congressos e Seminários: registram-se aqui apenas as
participações em eventos acadêmicos diretamente relacionados aos
objetivos do Núcleo e não todas as participações individuais em eventos
acadêmicos.
o Conferência Internacional Memória: América Latina em
perspectiva internacional e comparada e da 61ª Caravana da
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Anistia na PUC-Rio entre os dias 14 e 17 de agosto: o Núcleo
foi um dos organizadores do evento e a profª Margarida de
Souza Neves fez uma apresentação na primeira mesa do evento.
o XXXVIII CLEI (Congreso Latinoamericano de Estudios de
Informática). Medellin (Colômbia), entre os dias 1 e 5 de
outubro. As professoras Silvia Ilg Byington e Margarida de
Souza Neves apresentaram o trabalho El B-205 en la PUC-Rio.
Historia y memoria de la primera computadora para fines
científicos en una Universidad brasileña.
o Jornadas PUC-Rio PIBIC 2012: PUC-Rio 28 a 31 de agosto.
Os bolsistas de IC Pedro Fraga Viana e Hélio Maurício Pirajá
Cannone apresentaram seus trabalhos em posters.
o Simpósio Experiência Cultural e Patrimônio Universitário: o
pesquisador Eduardo Gonçalves e os bolsistas de IC Helio
Maurício Pirajá Cannone e Juliana Cordeiro de Farias
participaram no Simpósio realizado em São Paulo, na USP
entre os dias 7 e 9 de março.
Publicações: registram-se aqui apenas as publicações diretamente
relacionadas aos objetivos do Núcleo.
o Anuário PUC-Rio 2011. (versão impressa). Rio de Janeiro:
PUC-Rio/Núcleo de Memória, 2012.
o Anuário PUC-Rio 2011. (versão digital). In www.puc-rio.br
o Série Crônicas de Memória, publicada no Jornal da PUC e
que em 2012 reuniu 14 textos sobre a toponímia do campus da
PUC-Rio, e que pretendeu dar a conhecer através de fotos e
texto os professores e funcionários que hoje dão nome a
diversos espaços da PUC-Rio:
1. Um mapa da memória da PUC-Rio . Profª. Margarida de
Souza Neves; publicado em 21/03/2012, edição 252
2. O edifício Cardeal Leme. Silvia Ilg Byington e Clóvis
Gorgônio; publicado em 13/04/2012, Edição 253
3. O padre Leonel Franca: presença múltipla na PUC-Rio.
Eduardo Gonçalves; publicado em 02/05/2012, Edição 254
4. Os caminhos de Alceu Amoroso Lima. Clóvis Gorgônio;
publicado em 18/05/2012, Edição 255
5. Um reitor engenheiro. Silvia Ilg Byington; publicado em
14/06/2012, Edição 256
6. Professor Del Castillo na história e no campus da PUCRio. Roberto Cesar Silva de Azevedo; publicado em
02/07/2012, Edição 257
7. Padre Hainberger e o Instituto de Química da PUC-Rio.
Silvia Ilg Byington; publicado em 06/08/2012, Edição 258
8. O Ginásio Padre Ormindo Viveiros de Castro. Roberto
Cesar Silva de Azevedo; publicado em 23/08/2012, Edição
259
9. Pierre Lucie e a arte de ensinar ciências. Silvia Ilg
Byington e Priscila Sobrinho de Oliveira; publicado em
14/09/2012, Edição 260
10. A sala Myriam Alonso. Profª. Margarida de Souza Neves;
publicado em 01/10/2012, Edição 261
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11. Wambier, menino do Rio, da TV e do rádio. Clóvis
Gorgônio; publicado em 16/10/2012, Edição 262
12. Para lembrar do Walmer. Profª. Margarida de Souza
Neves e Reinan Ramos dos Santos; publicado em
05/11/2012, Edição 263
13. As virtudes do professor Junito Brandão. Eduardo
Gonçalves; publicado em 26/11/2012, Edição 264.
14. O professor Paulo Fiúza Bocater. Clóvis Gorgônio;
publicado em 17/12/2012, Edição 265.
o Capítulos de livros: NEVES, Margarida de Souza. Pierre Nora e
os lugares de memória. IN PARADA, Maurício (org). Os
historiadores. (20 pp. No prelo. Editora PUC-Rio/Editora
Loyola).
o Trabalhos completos em Anais de eventos internacionais:
 NEVES, Margarida de Souza, BYINGTON, Silvia Ilg e
VON STAA, Arndt. El B-205 en la PUC-Rio. Historia y
memoria de la primera computadora para fines científicos en
una Universidad brasileña. IN Anales del XXXVIII CLEI
(Congreso Latinoamericano de Estudios de Informática).
Medellin (Colômbia).
o Resumos em Anais de eventos acadêmicos nacionais:
 CANNONE, Hélio Maurício Pirajá. Missão Atcon.
Universidade em transição. IN Anais das XX Jornadas PIBIC
PUC-Rio. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2012.
 VIANA, Pedro Fraga. A passeata dos cem mil nas fotografias
de José Inácio Parente. IN Anais das XX Jornadas PIBIC
PUC-Rio. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2012.
• Site do Núcleo de Memória:
o O site do Núcleo (www.puc-rio.br/nucleodememoria) abriga o
acervo do Núcleo, mecanismos de busca, informações e
registros da produção do Núcleo, notícias, etc... além dos hot
sites produzidos para as comemorações do centenário de D.
Helder Camara e dos 70 anos da PUC-Rio. Em 2012 passou a
abrigar também o Anuário PUC-Rio 2011 em sua versão
virtual.
o O site do Núcleo tem de 300 a 600 consultas de computadores
diferentes por mês.
o Uma das atividades constantes da equipe é a manutenção, a
atualização e a alimentação do site de forma a que ele registre e
disponibilize o acervo disponível, o trabalho mais recente do
Núcleo e as notícias referentes à memória recente da PUC-Rio.
o O site traz ainda, muito fortemente a marca de sua identidade de
origem, quando o Núcleo estava vinculado à memória da pósgraduação da PUC-Rio. Esse dado, que não corresponde mais à
realidade do Núcleo e a necessidade de contar com um banco
de dados mais robusto levou à constatação da urgência de uma
nova proposta para o site do Núcleo de Memória. No ano de
2012, uma das atividades mais intensas da equipe foi a
discussão e a elaboração da proposta de reformulação do site, a
ser executada em 2013.
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• Armários da Reitoria: uma das tarefas assumidas pela equipe em 2012 foi
a arrumação dos armários situados no ingresso da Reitoria e na sala do
Conselho Universitário e que guardam uma coleção composta por
memorabilia da Universidade, de seus reitores, da rede de relações entre
a PUC-Rio e outras universidades e instituições culturais e ainda alguns
dos prêmios recebidos pela Universidade. Os objetos e documentos até
então simplesmente guardados sem preocupação de ordenamento nesses
armários foram fotografados, cadastrados, reordenados expostos em
módulos temáticos. A etapa final desse trabalho está prevista para 2013.
• Projeto Morro de Santa Marta: por iniciativa conjunta do Grupo Eco do
Morro de Santa Marta, do Núcleo de Memória e do Colégio Santo Inácio
o Núcleo formulou e deu os primeiros passos para a execução do Projeto
Santa Marta – jogos da memória. Historicamente a Companhia de Jesus
e, em particular a PUC-Rio mantém uma relação significativa com o
Santa Marta. Um de seus reitores, o Pe. Velloso, atuou ali por mais de
40 anos; um de seus vice reitores acadêmicos, o Pe. Agostinho Castejón,
teve forte atuação nessa comunidade, e ali viveu. Muitos professores,
alunos e ex-alunos da Universidade também ali atuaram e atuam. Vários
moradores do morro foram e são alunos da PUC-Rio. Mais recentemente,
o CETUC instalou e mantém no morro uma rede wifi disponível para o
uso dos moradores. O Colégio Santo Inácio também mantém uma
relação histórica com o Santa Marta. O Projeto Santa Marta, iniciado em
2012, visa consolidar essa memória.
4. Atividades eventuais do Núcleo de Memória em 2012.
Além de suas atividades sistemáticas, o Núcleo assessora, quando procurado, os
Departamentos e Centros que comemoram alguma data significativa de sua história
acadêmica, responde a demandas pontuais e consultas em seu âmbito de competência
específico vindas de professores, alunos, ex-alunos, funcionários, publicações e
instâncias da PUC-Rio e a consultas e demandas externas à PUC-Rio e que digam
respeito a seu acervo e a questões relativas à memória institucional.
O elenco detalhado dessas demandas e consultas em 2012 pode ser encontrado
no site do Núcleo em www.puc-rio.br/nucleodememoria, clicar em “sobre o núcleo” /
“atividades e projetos” / 2012.
5. Prospectiva para 2013.
Para 2013, o Núcleo pretende:
• Dar continuidade a suas atividades sistemáticas, com especial ênfase:

o na formação acadêmica de seus bolsistas de IC, que, em 2013, contará
pela primeira vez com a participação por dois meses de dois bolsistas
de graduação em história da Katholische Universität EichstättIngolstadt (Alemanha);

o na produção acadêmica dos membros da equipe;
o na elaboração do novo site do Núcleo;
o na continuidade e execução do Projeto Santa Marta – jogos da
memória;
o na conclusão do projeto dos armários da Reitoria;
o na conclusão do projeto de descarte e realocação do material
selecionado para descarte na DAR;
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o na continuidade e aceleração do cadastramento de documentação
e sua disponibilização no site;
o na execução do projeto de telecinagem do acervo PUC-Rio da
coleção de filmes da TV Tupi.
Elaborar, conforme o proposto no item “avaliação geral do realizado no
ano de 2012”, o Anuário PUC-Rio 2012 em versão impressa e em versão
digital.
Produzir uma nova série para as Crônicas de Memória a serem
publicadas no Jornal da PUC, desta vez com crônicas escritas a partir de
fotografias significativas do acervo e cujas histórias ainda não foram
contadas.
o Planejar e executar algo a ser distribuído aos participantes da
Assembléia Universitária de clausura do ano de 2013.
Produzir material para a TV Pixel, análogo à série publicada no jornal O
Globo e intitulada “Há 50 anos...”
Planejar um Seminário com grupos do Rio de Janeiro que desenvolvam
iniciativas semelhantes à do Núcleo (FAPERJ – mapa da ciência;
CPDOC/FGV – Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa –
histórias de vida; UFRJ - PROEDES Programa de Estudos e
Documentação, Educação e Sociedade; FIOCRUZ – história das ciências
da saúde; COPPE/UFRJ História da Informática; etc...) com a presença
de um especialista da USP (Prof. Ulpiano Bezerra de Menezes). Esse
seminário poderia ter lugar ainda em 2013 ou em 2014.
Fazer uma vitrine de exposição de cópias de documentos do acervo e da
produção do Núcleo de Memória na parede do corredor de acesso a sala
do Núcleo (263 Leme).
Reavaliar o enquadramento funcional dos funcionários do Núcleo Silvia
Ilg e Clóvis Gorgônio, que ingressaram no corpo de funcionários no
patamar inferior de suas respectivas categorias e não foram até hoje
avaliados.
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2013.
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