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1 INTRODUÇÃO 

 
A Universidade do Rio Grande – FURG foi fundada em 20 de agosto de 1969 

através do Decreto-Lei no 774 que autorizou seu funcionamento conforme 
registrado pela Congregação dos professores da Escola de Engenharia Industrial 
da Fundação Cidade do Rio Grande (Livro de Atas 2, Ata no. 60, Fls 15v e 
16).  Dentre as unidades inicialmente reconhecidas encontravam-se a Escola de 
Engenharia Industrial do Rio Grande, Faculdade de Ciências Políticas e 
Econômicas do Rio Grande, Faculdade Católica de Filosofia do Rio Grande e 
Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua. Estas unidades funcionaram inicialmente 
em diferentes prédios do município do Rio Grande. Com o passar dos anos a 
FURG vivenciou inúmeras mudanças em suas construções, povoando os Campi 
Cidade e Carreiros com diversos prédios de ensino e pesquisa.  Estas mudanças 
atualmente são cada vez mais freqüentes e nos instigam a pensar no futuro da 
instituição. Em meio a estas modificações o presente trabalho pretende refletir 
sobre a evolução do patrimônio edificado da Universidade, trazendo um catálogo 
fotográfico que demarca as mudanças passadas pelos Campi universitários Cidade 
e Carreiros. 

 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Etapa 1.Pesquisa Histórica em acervo fotográfico do Núcleo de Memória 

Engenheiro Francisco Martins Bastos (Museu-NUME), catálogos de comemoração 
dos 35 anos (Alves, 2004) e 40 anos da FURG (FURG, 2009), além dos acervos 
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da Pró-Reitoria de Infraestrutura, e Assessoria e Comunicação Social da 
FURG.  Destas fontes serão selecionadas fotografias que retratavam a 
origem dos Campus Cidade e Carreiros.  Etapa 2.Registro de fotografias 
atuais para demonstração de mudanças na universidade. Etapa 3. História Oral 
com Pioneiros da Construção Cívil da universidade, para melhor compreensão de 
como o patrimônio edificado da FURG foi desenvolvido. Etapa 4. Construção do 
Catálogo Fotográfico Digital  e publicação do catálogo na página do MUVIe 
(www.muvie.furg.br)   

   
3 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 
A partir da pesquisa histórica no acervo fotográfico do Museu-NUME e 

acervos da Pró-Reitoria de Infraestrutura, e Assessoria e Comunicação Social da 
FURG foram selecionadas 93 fotografias que retratam uma das três categorias 
propostas.  Destas, 93 fotografias (16 campus cidade, 73 campus carreiros, 04 
primeiras faculdades) foram selecionadas 40 imagens para compor o catálogo. 
Para cada fotografia antiga selecionada o destino da função desenvolvida naquela 
edificação na atualidade foi registrado pelas bolsistas da equipe. Estas fotos estão 
sendo trabalhadas para sua publicação no catálogo fotográfico digital confrontando-
se passado e presente, como um comparativo para demonstrar as mudanças 
ocorridas ao longo desses 40 anos.  As entrevistas estão sendo realizadas no mês 
de junho e julho de 2013 e deverão ser transcritas e analisadas para conclusão do 
catálogo digital fotográfico. A Engenheira Fernanda de Pinho Oliveira Carvalho 
egressa da FURG e servidora aposentada já foi entrevistada pela equipe. Serão 
entrevistadas ainda uma das primeiras arquitetas Rosalia Holzschuh Fresteiro e 
uma arquiteta da atualidade projetista dos novos Prédios do Campus Carreiros.  

   
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho busca registrar as modificações que uma instituição federal de 
ensino superior jovem, a FURG, tem vivenciado ao longo de sua fundação e 
consolidação, através de um olhar sobre seu patrimônio edificado. Buscando iniciar 
um processo permanente e sistemático de educação patrimonial da comunidade 
universitária da FURG, a construção do catálogo fotográfico digital pretende 
através de uma ferramenta dinâmica  incentivar o conhecimento, apropriação e 
valorização de uma herança material. 
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