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MEMORIAL

No dizer do historiador Gunter Axt, “memorial é uma proposta de lidar com a memória sem necessariamente vinculá-la a um acervo, seja objetal,
artístico, documental, imagético. [...] O memorial é um campo de diálogo entre a memória e a História.” Sonho acalentado e tentado por muitos
que precederam a este tempo, a concretização dessas ideias, atuais e passadas, efetiva-se na materialização deste edifício mais que cinquentenário e
que, por si só, conta parte da história do território que ocupa, agora compondo uma territorialidade do IFCE.
A função de um memorial é combinar memória, história e patrimônio - e neste espaço aliam-se esses três elementos. A memória é revivida a partir
das peças em exposição, que contam a história da evolução da Escola de Aprendizes Artífices, mediante o diálogo possível com os objetos.

MEMORIAL DO IFCE

RAIMUNDO CÉSAR GADELHA
DE ALENCAR ARARIPE
Objetivando narrar e preservar a memória, expor a
história e a identidade pioneira do IFCE, e integrar a
comunidade por meio da extensão, materializa-se,
para alegria da comunidade acadêmica e público em
geral, o Memorial do Instituto Federal do Ceará Dr. Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe. O
Memorial do IFCE recebe o nome de um de seus
grandes benfeitores e gestor do segundo maior
mandato à frente da instituição.
Este espaço se constitui como homenagem a todos os
que nos precederam nesta caminhada mais que
centenária – diretores, professores, servidores e
estudantes. Consiste ainda em um espaço de
estímulo aos atuais e vindouros servidores para que
continuem com o legado para o futuro.

ACERVO

São quase 150 peças das mais diversas épocas da história da instituição; dentre elas, mobílias, máquinas as mais
diversas que vão de projetores de filme 16 mm a mimeógrafo e máquinas de escrever, além de aparelhos de televisão
dos mais antigos. Muitas peças utilizadas na área de Física, como barógrafo, trenas e réguas que serviram aos cursos
de Desenho. Há ainda um acervo que pertenceu ao Dr. Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe, composto por
mais de 200 peças em exposição permanente. O acervo do Memorial é renovado periodicamente, pois o espaço conta
com reserva técnica, além de documentos acadêmicos da história do IFCE. Há ainda um espaço especial reservado a
exposições temporárias para a área de Artes Visuais.

VISITAÇÃO/CONTATOS

Manhã: de 09h a 11h
Tarde: de 14h a 16h
Visitas Guiadas: para grupos com agendamento
pelo e-mail: memorial@ifce.edu.br
Telefone: (85) 3401.2361 – (85) 3401.2368
Endereço: Rua Jorge Dumar, 1703 - Jardim América
Fortaleza - CEP: 60.410-426
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