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Introdução

O Projeto Extensão Memorial da UFRPE: Casa 
Professor Ivan Tavares tem o objetivo de guardar, 
pesquisar e divulgar a história da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco ao longo de todos os anos de sua 
existência.

O Memorial da UFRPE é um lugar onde são 
guardadas as peças que têm grande significado sócio-
histórico para a comunidade acadêmica. Utilizamos 
como referências para a discussão sobre o patrimônio 
os textos de CAMARGO [1] e FUNARI [2] 

As vésperas do centenário da universidade esta 
comunicação fala sobre a montagem da exposição 
museográfica de longa duração “UFRPE: Ensino, 
Pesquisa e Extensão” montada ao longo no primeiro 
semestre de 2009 e inaugurada em agosto de 2009. E 
que atualmente está aberta a visitação.

Material e Métodos

Para realizarmos a montagem dessa exposição 
passamos por diversas etapas:

Inicialmente foi realizada a limpeza e 
acondicionamento das peças no acervo do memorial.

Tivemos palestras esclarecedoras sobre a preparação 
de um museu e visitação ao Museu do Homem do 
Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco. Isso nos deu 
base e nos qualificou para desempenharmos o nosso 
papel de maneira positiva na organização e reabertura 
do Memorial.

Ao mesmo tempo se desenvolveram pesquisas sobre 
aspectos históricos da UFRPE. Em particular sobre sua 
organização institucional e a origem dos cursos de 
graduação.

Com os resultados das pesquisas foi feita a 
confecção de cartazes (figura 1). Transformamos em 
cartazes o organograma atual da UFRPE e o histórico 
de criação dos cursos de graduação.

Também realizamos a seleção de objetos e 
documentos do acervo para compor a exposição. Então 
os objetos e cartazes foram organizados nos 
expositores.

Foi feita a amarração das peças para segurança 
das mesmas na exposição.

Como atividades complementares a equipe, no 
momento atual, está planejando ações educativas que 
orientem a visitação. Para isso estamos realizando a 
leitura de [3]

Resultados e Discussão

O principal resultado desta ação de extensão foi à 
montagem da exposição museológica “UFRPE: ensino, 
pesquisa e extensão” que está em exibição no salão 
principal da Casa Ivan Tavares, sede do Memorial da 
UFRPE.

A exposição pode ser visitada pelo público, durante o 
semestre de 2009.2, nas segundas, quartas e quintas, das 
14h às 18h no Memorial da UFRPE.

Depois de seis meses pesquisando as informações que 
compõe esse trabalho, seleção de objetos e fotos, foi 
organizada na  forma de exposição  museográfica. Durante 
o roteiro de visitação mostra essas três atividades 
desenvolvidas pela academia através dos objetos de 
memória.

Na parte referente ao ensino, a intenção é mostrar de 
forma crítica, a evolução da educação que é ministrada na 
universidade através das décadas ( figura 2).

No que se refere à pesquisa, a exposição retrata a 
importância das experiências desenvolvidas no campus 
com propósito de tornar o estudo mais concreto e 
verdadeiro ( figura 3).

Já com referência a extensão, visualizamos alguns 
projetos desenvolvidos na instituição em prol de uma 
melhoria significativa para as comunidades vizinhas e 
acadêmicas (figura 4).

Assim, esperamos tenha ficado mais clara a mensagem 
que desejávamos passar aos visitantes.
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FIGURA 1: ORGANOGRAMA DOS CURSOS

FIGURA 2  OBJETOS DE ENSINO

FIGURA 3 OBJETOS DE PESQUISA

FIGURA 4 PROJETO DE EXTEENÇÃO
                     (Projeto pau brasil)


