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Introdução: 

Este projeto tem como objetivo mostrara a importância da gestão 

documental para a constituição e preservação da História da Faculdade Alfredo 

Nasser. Demonstrando assim a importância da constituição de um Centro de 

Documentação, para manutenção destes documentos que fazem parte da 

historiografia da Faculdade, para que a História de formação da instituição não 

se perca no tempo, além de colocar esta documentação disponível para a 

pesquisa para todos aqueles interessados no tema. O interessante da ideia de 

um Centro de Documentação é que ele pode se expandir para além das 

paredes da instituição fazendo assim uma relação da instituição com o contexto 

que ela esta inserida, abrindo um leque de pesquisa que envolve toda a 

comunidade aparecidense. 

Após um tempo de organização e separação de alguns documentos no 

arquivo da Faculdade Alfredo Nasser, ficou perceptível que o arquivo não 

possui um padrão de guarda dos documentos, já que cada instância da 

Faculdade faz a guarda da documentação produzida da forma que lhes for 

mais conveniente, tal procedimento dificulta a pesquisa na documentação, pois 

não a uma ordem padronizada de organização do material. 

A partir desta analise surgiu a preocupação com a manutenção destes 

documentos e como preservá-los da melhor forma e utilizá-los para além da 

demanda administrativa da Faculdade levando assim este material para os 

ramos da pesquisa. 

 

 

Material e Métodos: 



 Realizou-se um estudo de trabalhos relacionados ao tema para se 

compreender melhor as formas de aplicá-lo. Este estudo exploratório visa à 

formulação de hipóteses relacionadas ao contexto que se encaixe a Faculdade 

Alfredo Nasser. Exemplos como da: Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia com o projeto de “Memória Institucional e gestão universitária 

o caso da Universidade Federal da Bahia”. Nos Mostra como é importante este 

tipo de iniciativa para a preservação da memória institucional, e para alem disto 

abrir novos campos de pesquisa na instituição. 

Resultados: 

 Espera-se com este trabalho plantar a semente para que no futuro a 

construção deste Centro de Documentação se torne realidade, para abrir os 

campos de pesquisa principalmente para os estudantes adquirir experiências 

com a relação à pesquisa. Precisamos assumir que são escassos os espaços 

que oferecem esta oportunidade. Assim com o Centro abriram-se 

oportunidades de pesquisa não somente a respeito da Faculdade, mas também 

para História local da cidade de Aparecida de Goiânia que é carente de 

estudos a respeito de sua constituição. 

Discussão: 

 Este tema pode gerar uma boa discussão ao seu torno pelo amplo 

espaço que este abarca, pois pode se tornar um lugar de referência para 

pesquisa e para produção de conhecimento. 

Conclusão: 

 A formação dos Centros de Documentação está virando tendência nas 

Universidades, e aqui na Faculdade Alfredo Nasser, aparece uma oportunidade 

que abre um leque amplo de pesquisa a respeito da História local pouco 

explorada da cidade de Aparecida de Goiânia onde a Faculdade esta inserida e 

faz parte desta história. Com isso só se tem a ganhar na produção de 

conhecimento e na formação de uma identidade mais consistente tanto da 

Instituição quanto da cidade. 

Referências: 



Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas. Organização de 

Zélia Lopes da Silva. São Paulo: Unesp: Fapesp, 1999. 

CASTRO,Celso. Pesquisando em Arquivo. Rio de Janeiro; Copyright, 2008. 

MATOS, Maria Teresa Navarro de Britto. Memória Institucional e gestão 

universitária o caso da Universidade Federal da Bahia. Monografia 

(Programa de Pós-Graduação em Educação) - Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia. 

RUEDA, Valéria Matias da Silva; FREITAS, Aline de; VALLS, Valeria Martins. 

Memória Institucional: uma revisão de literatura. Disponível em: < 

http://revista.crb8.org.br/index.php/crb8digital/article/viewFile/62/64 >. Acesso 

em 01/09/2013. 

SILVA, Zélia Lopes da. Os Acervos Historicos: Guardar para que e para 

quem?. UNESP-FCLAS-CEDAP, v.2, 2006, p. 01-12. 

TESSITORE, Viviane. Como Implantar Centros de Documentação. 

Disponível em: 

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/texto_pdf_18_Como%20implantar%

20centros%20de%20documentacao.pdf >. Acesso em 28/08/2013. 

 


