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APRESENTAÇÃO
Em fevereiro de 2016, é instituída comissão para implantação do Memorial
do IFCE, por meio de portarias da Reitoria. Referida comissão presidida pelo
Prof. Luiz Orlando Rodrigues foi composta pelos seguintes membros: Bruno
Leonardo da Silva Castro - Reitoria, Carlos Alberto Teles Pinheiro - campus
Crato, Etelvina Maria Marques Moreira - Pró-reitoria de Ensino, Francivaldo
Brito de Moraes - Pró-reitoria de Administração e Planejamento, José Solon
Sales e Silva - Pró-reitoria de Extensão,
Maria de Lourdes Macena Sousa - campus Fortaleza, Maria Núbia Gomes
Lucena - campus Iguatu, Maria Yone Almeida - campus Fortaleza e Márlen
Danúsia da Silva Martins - campus Fortaleza. Os trabalhos se desenvolveram ao
longo do ano de 2016 e em dezembro daquele ano a Comissão entrega a Reitoria
o Relatório Final com os resultados do estudo.
De janeiro a junho de 2017, desfeita a Comissão e passando-se a fase de
implantação, os trabalhos ficaram sob a responsabilidade do Prof. Luiz Orlando
Rodrigues, Assessor Especial da Reitoria. A Pró-reitoria de Extensão, por
meio da Coordenadoria de Atividades Artísticas e Sociais, prestou suporte na
implantação do equipamento que é inaugurado em 30 de junho de 2017, com
uma exposição permanente que conta a trajetória histórica da instituição e uma
exposição com trabalhos dos professores do Departamento de Artes, do campus
Fortaleza, intitulada “Confluências Artográficas” com curadoria do artista
plástico e professor Herbert Rolim. Referida exposição temporária aconteceu
de 30 de junho de 2017 até abril de 2018.
Juridicamente o Memorial do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará - Dr. Raimundo César Gadelha Alencar Araripe foi criado
pela Resolução do Conselho Superior do IFCE, nº 9 de 30 de janeiro de 2017,
retificada pela Resolução nº 11 de 9 de fevereiro de 2018 e recebeu o nome do
diretor da então Escola Técnica Federal do Ceará, antecessora do IFCE, que esteve
à frente da instituição por mais de 21 anos, em justa e merecida homenagem
sugerida pelo professor Mauro Oliveira, após a morte daquele dirigente.
Virgílio Augusto Sales Araripe
Presidente do Memorial do IFCE
Dr. Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe
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INTRODUÇÃO
O Memorial do IFCE - Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe
tem como objetivo geral narrar e preservar a memória e expor a história e a
identidade pioneira da instituição. Para este afã o Memorial recolhe, organiza,
pesquisar e expõe objetos, documentos, materiais especiais e bibliográficos,
registros em multimídia e em meio eletrônico representativos do patrimônio
cultural do Instituto Federal do Ceará.
Este primeiro Relatório de Atividades do equipamento cultural: visitas
e eventos apresenta os resultados da atuação dos seis primeiros meses deste
patrimônio material e imaterial dos que fazem o IFCE, não só para a instituição
mas sobretudo para a comunidade de modo geral, pois o espaço conta história
e gera cultura dentre suas diversas ações.
O documento apresenta de forma breve e direta a estrutura do
equipamento o seu acervo material e documental, as visitas recebidas durante
os seis primeiros meses de funcionamento, de julho a dezembro de 2017 e os
eventos realizados.
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ESTRUTURA
Edifício construído em 1951 para sediar o órgão do Ministério da Agricultura
no Ceará contando com uma área construída de 490 m² abriga o Memorial
do IFCE - Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe. A construção possui
características neoclássica sendo a fachada principal totalmente simétrica
apresentando dois arcos romanos na porta principal.
O lado oeste do prédio, em sua porção interna, conta com dois salões de
exposição ocupando metade da área construída. No hall de entrada encontra-se
a galeria dos ex-dirigentes onde é possível contar toda a história do Instituto a
partir das fotos e biografias de seus dirigentes.
O lado oeste do prédio, também em sua porção interna o Memorial dispõe
de uma reseva técnica, onde são guardadas e catalogadas as peças que não estão
em exposição; um almoxarifado; dois banheiros, sendo um masculino e outro
feminino; um pequeno hall com pia, bebedouro e área de convivência; uma sala
de recepção; uma sala de áudio visual; uma sala para oficinas e/ou reuniões e
duas saletas de administração.
A sala de oficinas e/ou reuniões comporta no máximo quarenta e cinco
pessoas, em formato de auditório, confortavelmente, após estudo de capacidade
de carga. É possível a arrumação desta sala em cinco layouts, dependendo da
necessidade do usuário.
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ACERVO
O Memorial dispõe de um acervo variado que conta a história da educação
profissional não só no Ceará assim como no Brasil. São peças de mobília dos
espaços de administração e de sala de aula, além de instrumentos que serviram
aos mais diversos laboratórios de estudo tais como balanças de precisão, réguas
as mais variadas, altímetros, projetores de slides, estereoscópico de bolso,
bloqueador telefônico, termo-hidrógrafo, caixa de giz e apagador em madeira.
Inicia-se ainda um trabalho de documentos históricos que comporão acervo
para pesquisa.
No hall de entrada encontram-se expostas 26 peças mesas, cadeiras,
birô, console. Candelabros, dentre outros. No hall que dá acesso a Praça Carlos
Câmara, há 23 peças expostas, no salão de exposição permanente 22, na copa
6 e na saleta do caixa eletrônico 2 peças. As salas de administração também
são ambientadas com peças do acervo existindo 6 peças na sala 3 e 5 na sala 4.
A Sala de Recepção conta com 5 peças museológicas, sendo dois quadros, um
em acrílica e outro em óleo sobre tela. No corredor de acesso do hall principal
para as salas de administração há dois quadros com fotos da antiga sede da
Escola Industrial de Fortaleza e da sede atual quando a instituição ainda era
Escola Técnica Federal do Ceará. O acervo é composto por 294 peças todas elas
catalogadas obedecendo aos procedimentos museológicos.
Do acervo pessoal do Dr. Raimundo César Gadelha Alencar Araripe,
doado pela família ao Memorial, constam 138 peças em sua grande maioria
troféus, medalhas e honrarias recebidos pelo homenageado em vida e também
pós-morte. Há uma exposição permanente destas peças, sendo o acervo desta
exposição trocado periodicamente.
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VISITAS
O Memorial atende para visitas individuais e/ou guiadas de segundas
as sextas-feiras das 08h00 as 17h00. Para visita guiada há a necessidade de
agendamento. Nos seis primeiros meses de funcionamento, o Memorial
recebeu 313 visitas, praticamente todas espontâneas, considerando-se que neste
período não havia ainda uma política de divulgação e/ou captação de visitas. O
funcionamento pleno só passa a verificar-se a partir de janeiro de 2018, ocasião
em que foi designado um servidor para assumir a gestão do prédio, logo após o
desligamento do Assessor Especial da Reitoria.
Gráfico 1: Visitas mensais ao Memorial do IFCE - 2017

Fonte: Registro direto do Memorial (2017)
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Gráfico 2: Procedência dos Visitantes - 2017

Fonte: Registro direto do Memorial (2017)
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EVENTOS
Conta-se com uma sala de 45 m² reservada para eventos, reuniões,
oficinas. É possível realizar diversos layouts conforme modelos abaixo, além do
formato em auditório que comporta 45 cadeiras.
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Durante o ano de 2017, nos seis primeiros meses de funcionamento do
Memorial, foram realizados os eventos abaixo listados, que atenderam a um
público de 152 pessoas.
1) Inauguração efetivada em 30/06/2017
2) Reunião dos Membros da Comissão do Projeto Político Institucional
(PPI) em 07/07/2017
3) Posse de Professores em 10/07/2017
4) Reunião de Reitores dos IF’s do Nordeste em 19/07/2017
5) Reunião do IFCE campus Iguatu em 25/07/2017
6) Recepção a Comitiva do embaixador do Israel no Brasil, Yossi Shelley e
alunos e docentes da Universidade Ben-Gurion em 04/08/2017
7) Posse de Servidores Técnicos Administrativos do IFCE em 28/08/2017
8) Recepção a professores do Instituto Federal da Bahia em 29/08/2017
9) Evento de Servidores Aposentados com visita ao Memorial em
13/09/2017
10) Recepção com visita guiada a Professores da Universidade Federal do
Rio de Janeiro em 25/09/2017
11) Recepção à STENDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES em
28/09/2017
12) Evento da BANCADA CEARENSE NO CONGRESSO NACIONAL em
09/10/2017
13) Recepção a professores do IFPI e UFC em 22/12/2017
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2017 marca o início das atividades do Memorial do IFCE –
Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe. Para a implantação deste
Memorial foi necessário pesquisa acurada e visitas a museus e memoriais
de Fortaleza com o fito de se criar um equipamento cultural obedecendo as
técnicas museológicas o que foi possível graças a colaboração dos museólogos e
do Diretor do Museu de Arte da UFC, a quem muito agradecemos. Os primeiros
seis meses trabalhou-se com divulgação interna e obteve-se um bom número de
visitação atingindo-se um público de 321 visitantes. Nota-se uma baixa taxa de
visitação durante o mês de dezembro considerando-se que o Memorial aquele
mês contava tão somente com bolsistas, que obedecem as férias acadêmicas,
permanecendo o equipamento fechado. Recebemos público de 25 cidades do
Ceará; de 13 estados brasileiro; uma delegação de Israel e dois visitantes da
Holanda.
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Fotos - Bruno Leonardo
Programação Visual - Elias Figueiroa

