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Resumo 

O projeto Memória do CET tem como objetivo 

fomentar a criação e manutenção de um acervo 

sobre o Campus Experimental de Tupã, a partir do 

registro, organização, ampliação, digitalização e a 

conservação de documentos, fotografias e 

depoimentos gravados/filmados, que promovam a 

memória do Campus. Esse projeto possui um 

caráter contínuo caracterizado por atividades 

desenvolvidas e distribuídas ao longo do ano. Até 

o momento, foram digitalizadas e arquivadas 503 

matérias de jornais sobre o Campus, 9128 fotos 

desde sua criação, implantação e consolidação, e 

sete vídeos. Também foram realizadas duas 

exposições com o material do acervo.  

 

Palavras Chave: Documentação, memória, história, 

Campus Experimental de Tupã. 

 

Abstract: 

The CET Memory project aims to encourage the 
creation and maintenance of a collection of the 
Campus Experimental of Tupa, from recording, 
organization, expansion, scanning and storage of 
documents, photographs and testimonies recorded 
/ filmed, promoting the memory of the Campus. 
This project has an ongoing character 
characterized by activities developed and 
distributed throughout the year. So far, they have 
been scanned and archived 503 newspaper reports 
about the Campus, 9128 photos since its creation, 
implementation and consolidation, and seven 
videos. They were also held two exposures with 
the material of the collection. 

 

Keywords: Documentation, memory, history, Campus 

Experimental of Tupa. 

 

Introdução 

A memória organizacional é um tema que 
atualmente recebe a atenção de uma variedade de 
disciplinas, incluindo estudos de organização, 
comunicação e sistemas de informação (BEIG; 
GHAVAMIFAR, 2008, citado por ROJAS, 2011). A 
memória organizacional com enfoque de resgate 
histórico tem sido utilizada como ferramenta de 
suporte à gestão para instituições de diversos 
portes e diferentes setores da economia do país 
(ESTEVÃO; STRAUHS, 2013). 
Preservar a memória de instituições públicas é um 
importante instrumento para gestão da informação e 
do conhecimento acumulado, representando um dos 
maiores patrimônios das organizações e fonte para 
orientar as ações em desafios futuros. 
Para assegurar o futuro organizacional é necessário 
que as novas gerações, incluindo os servidores 
recém-contratados e cada nova turma de alunos, 
valorizem o processo de evolução do Câmpus, os 
projetos e ações realizados, e as ações 
empreendidas para o fortalecimento da instituição. 
Com o objetivo de resgatar a memória histórica e 
acadêmica do Câmpus Experimental de Tupã, 
tornou-se necessário coletar dados, levantar 

documentos e analisar o acervo disponível na 
própria UNESP.  
O Projeto Memória do CET surgiu em 2008, por 
ocasião da comemoração dos 5 anos do Câmpus 
Experimental de Tupã / UNESP, com o objetivo de 
criar a memória, preservando seu passado e 
valorizando o presente, além de divulgar para a 
sociedade a sua origem, trajetória, os feitos, os 
fatos e as ações. Trata-se de um projeto de 
extensão universitária, de caráter contínuo, 
desenvolvido no Câmpus de Tupã, com o apoio da 
Pró-reitoria de Extensão Universitária da UNESP.  
O Projeto Memória do CET reúne acervo material 
sobre o período da implantação da unidade, a partir 
do resgate da documentação referente ao período 
do plano de expansão de vagas da UNESP ocorrido 
em 2002, gravação de depoimentos e todas as 
atividades realizadas desde então, incluindo as 
conquistas acadêmicas e obras realizadas para a 
consolidação e expansão do campus universitário. 
Para Gagete e Totini (2004, p.125-126), os acervos 
tangíveis (materiais ou digitais) que constituem a 
base da memória organizacional estão, em geral, 
armazenados em Centros de Documentação e 
Memória. De acordo com os autores citados, os 
acervos podem ser classificados em:  
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 Audiovisual / Videoteca; 

 Bibliográfico; 

 Cultura Material; 

 Museológico; 

 Fotográfico; 

 Referência; 

 Textual Permanente; 

 Coleções; e 

 Banco de Depoimentos. 

Este tipo de classificação serve de parâmetro e 
auxilia na organização de um projeto de resgate 
histórico, dando a cada item sua devida importância 
e a forma de ser recuperado. 

Este relato foi estruturado em cinco seções, 

incluindo essa introdução, que contempla um breve 

referencial teórico e justifica a importância 

extensionista do projeto. A segunda parte apresenta 

os objetivos do trabalho. Em seguida, são descritos 

os procedimentos metodológicos adotados para a 

execução do projeto. Na quarta parte, são 

apresentados os resultados obtidos até o momento, 

no que diz respeito à criação do acervo e à 

utilização do mesmo. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais.  

Objetivos 

Neste contexto, este trabalho pretende relatar as 
ações realizadas pelo Projeto Memória do CET 
desde sua criação em 2008, fomentando a criação e 
manutenção do acervo sobre o Campus 
Experimental de Tupã, a partir do registro, 
organização, ampliação, digitalização e a 
conservação de documentos, fotografias e 
depoimentos gravados/filmados, preservando a 
memória local. 

Material e Métodos 

De acordo com Sá e Tonini (2012), a composição e 
preservação da memória organizacional como um 
repositório de conhecimento explícito requer o uso 
de uma metodologia que contemple os 
procedimentos de definição de assuntos e 
taxonomia; identificação de fontes de informação e 
captação de material; técnicas de análise, 
contextualização, indexação e formatação do 
material; formas de disseminação, 
compartilhamento e armazenamento das 
informações.  
Nesse sentido, o Projeto busca reunir documentos 
de valor histórico, que são produzidos, organizados 
e armazenados utilizando-se métodos como: 

 Tratamento adequado para cada tipo 

documental, com ações de restauração e 

conservação, se necessário; 

 Digitalização com equipamento adequado 

(scanner de mesa para impressos e 

fotografias);  

 Preservação digital dos documentos neste 

formato;  

 Pesquisa histórica em fontes primárias, 

secundárias e orais para a construção de Linha 

do Tempo; 

 Levantamento e análise de documentos 

históricos referentes ao Campus de Tupã;  

 Pesquisa bibliográfica externa, em fontes de 

informações e bibliografia especializada 

pertinente;  

 Coleta de depoimentos de pessoas 

protagonistas da história e evolução do 

Campus; 

 Sistematização de fatos históricos em 

cronologias, considerando os diversos contextos 

relacionados;  

 Produção de conteúdo para produtos da 

informação. 

Resultados e Discussão 

O projeto Memória do CET iniciou-se em 2008, 
partindo da pesquisa e do resgate inicial do material 
que já havia sido publicado. Na ocasião, observou-
se que muitas matérias publicadas em jornais 
haviam se perdido, resultando em uma pequena 
quantidade de documentos referentes aos primeiros 
anos. 
Vale ressaltar, ainda, que no período referente à 
implantação do Câmpus, foram encontrados poucos 
relatos sobre a UNESP de Tupã na imprensa local, 
possivelmente por consequência do reduzido 
número de projetos de pesquisa e extensão, 
associado ao reduzido número de servidores 
técnico-administrativos e docentes, que na ocasião 
dedicavam-se às questões de gestão e 
administrativas, visando o sucesso da implantação 
da nova unidade.  
A partir de 2011, com a chegada de novos docentes 
para o curso de Administração, houve um aumento 
gradativo nas atividades realizadas no Câmpus, 
com impacto externo. Em 2014, dois novos cursos 
foram criados, ampliando ainda mais a projeção do 
Câmpus de Tupã: o curso em graduação em 
Engenharia de Biossistemas e a implantação do 
mestrado acadêmico em Agronegócio e 
Desenvolvimento. 



 

8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP, 2015. Título, autores – ISSN 2176-9761 
 

Importante destacar que, desde a criação do Projeto 
Memória em 2008 até o ano de 2011, suas 
atividades eram realizadas com a participação de 
discentes voluntários que, devido à alta rotatividade 
destes, acabavam prejudicando o andamento das 
etapas do projeto. 
A partir de 2012, o Projeto passou a contar com um 
bolsista fomentado pela Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária da UNESP – Proex, refletindo em um 
aumento considerável da quantidade de material 
processado. Uma nova bolsa foi concedida em 
2014, bem como em 2015, possibilitando o 
desenvolvimento de outras atividades, além das 
atividades regulares como a reorganização do 
acervo (prejudicado pela ausência de bolsista em 
2013).  
Como resultado do Projeto Memória do CET, até o 
momento foram digitalizadas e arquivadas 503 
matérias de jornais, 9128 fotos desde a criação do 
Câmpus e 7 vídeos.  
De acordo com a classificação proposta por Gagete 
e Totini (2004), o projeto conta com três tipos 
diferentes de acervos: o fotográfico, o bibliográfico e 
o audiovisual. 
O acervo fotográfico do Projeto foi criado a partir de 
um contato inicial com os docentes e servidores 
técnico-administrativos, que disponibilizaram os 
registros que possuíam na ocasião da 
comemoração dos cinco anos do Câmpus. A partir 
deste, anualmente os registros de projetos e 
eventos realizados são atualizados. O tratamento do 
material, 100% digital, se dá por meio da 
classificação e armazenamento por critérios 
temáticos.  
O acervo bibliográfico é composto por matérias 
jornalísticas veiculadas na imprensa local, 
separados semanalmente e digitalizados, utilizando 
um scanner de mesa e classificados em uma “linha 
do tempo”, facilitando a localização do material.  
Também, vem sendo resgatados documentos com 
ex-alunos do CET. Após a coleta do material, é 
realizado o tratamento, armazenamento e 
disseminação das informações.  
Todo o acervo que a sociedade, os servidores, 
alunos e ex-alunos tiverem conhecimento da 
existência, como fotografias antigas, recorte de 
jornais, notícias em websites, homenagens, prêmios 
e outras recordações que compõem a memória do 
Câmpus Experimental de Tupã, poderão ser 
publicados futuramente em um website, além de 
serem classificados, registrados e armazenados 
para uso futuro. 
O acervo audiovisual, disponível em um canal do 
Youtube (Figura 1), foi desenvolvido a partir de 
entrevistas realizadas com pessoas que 
participaram ativamente da criação e implantação 
do Câmpus de Tupã, como o depoimento do ex-
Reitor, Prof. José Carlos Souza Trindade, no vídeo 

“Criação dos Campi Experimentais da Unesp”, o 
depoimento dos primeiros professores contratados 
para o curso de Administração, no vídeo “O começo 
de tudo... histórias da Unesp de Tupã há 10 anos”. 
Os demais vídeos registram importantes 
acontecimentos ao longo dos 10 primeiros anos de 
história da unidade de Tupã:  

 Criação do Centro Acadêmico IX de Novembro 

(CANN); 

 Criação da Bateria Quebra-Galho; 

 Criação da Empreender Júnior (EJ); 

 1ª turma de especialização em Gestão do 

Agronegócio na Unesp de Tupã; 

 A experiência dos estudantes em intercâmbio 

no curso de administração da Unesp de Tupã; e 

 Visita do Senador Eduardo Suplicy na UNESP 

de Tupã (2). 

 

 
Figura 1. Página do Projeto Memória do CET no 
Youtube 
   
Em 2008 e 2013 foram realizadas exposições de 
reportagens, vídeos e fotografias no Câmpus da 
UNESP de Tupã, por ocasião do aniversário de 5 e 
10 anos da Unidade. A exposição ocorreu no 
saguão principal do campus, e pode ser visitada por 
qualquer pessoa da comunidade (Figura 2).  
A exposição contou com o uso de uma tecnologia 
que permitia ao público interagir com conteúdos 
digitais disponíveis em um canal do Projeto no 
Youtube. Trata-se do uso do QR code, um código 
de barras bidimencional formado por uma imagem 
em bitmap convertida em informações, que pode ser 
um texto (interativo), endereço URL, número de 
telefone, localização georreferenciada, e-mail, 
contato ou SMS (XAVIER, 2011). 
O QR code apresenta vantagens, como grande 
capacidade, pequena dimensão da impressão e 
varredura de alta velocidade. Além disso, o QR 
code pode ser facilmente criado utilizando-se um 
software livre e uma impressora convencional, pois 
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é um código aberto ao público e pode ser utilizado 
sem necessidade de licença. 

 

 
Figura 2. Fotos da Exposição “Unesp Tupã 10 
anos: Fatos e Fotos” realizada no Campus de Tupã, 
durante o mês de agosto de 2013, em 
comemoração aos 10 anos da Unidade e detalhe do 
uso da tecnologia do QRcode, possibilitando que o 
público presente interagisse com o conteúdo 
disponível no Youtube. 

 
Observou-se, nos últimos anos, uma demanda da 
comunidade local pelos resultados do Projeto. Em 
2014, parte do acervo foi emprestado ao Centro 
Acadêmico Nove de Novembro, para utilização em 
um evento cultural e imagens foram cedidas ao 
Projeto Olhar Ambiental, para uso em um de seus 
programas de televisão. Há, ainda, a procura por 
notícias de jornal, demandada, algumas vezes, pela 
comunidade unespiana. 

Conclusões 

A existência e a continuidade do projeto revela uma 
preocupação do Câmpus de Tupã com a 
preservação da memória da Universidade, memória 
que no futuro será patrimônio da UNESP. Dessa 
forma, entende-se a memória com o sentido de 
história que resgata os fatos e os dados para recriar 
uma continuidade, um discurso identitário para algo 
que se perdeu. Assim, a memória aproxima-se com 
o sentido de patrimônio, uma vez que os 
documentos são registros institucionais. 
Importante destacar que embora haja, na 
Universidade o Centro de Documentação e Memória 
da Unesp (CEDEM), responsável, desde 1987, pelo 

Projeto Memória da Unesp, e que conta com um 
acervo de relatos orais e documentos internos e 
externos desde o tempo dos Institutos Isolados, 
acredita-se que o Projeto Memória do CET seja 
importante por colaborar com o acervo geral da 
Universidade. 
Espera-se que o projeto possa dar continuidade 
nesse processo de criação da memória, por meio da 
recuperação, tratamento e armazenamento da 
informação, organização e disponibilização do 
acervo à consulta e, ainda, que sejam gerados 
produtos como novos vídeos, livros, site/blog e 
publicações. A ideia de reunir a Memória do 
Câmpus de Tupã em um livro, bem como 
disponibilizar o acesso às informações por meio de 
um site, ou blog, é de extrema importância para a 
disseminação das informações, dos documentos e 
por possibilitar a interação do projeto com os 
diversos públicos da Universidade, constituindo uma 
importante ferramenta de comunicação, 
representando uma fonte de informações históricas 
contribuindo para o acesso da comunidade interna e 
externa. 
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