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Resumo: 
O Núcleo de Memória do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS Campus Osório
(NuMem), foi criado em 2020 com o objetivo de preservar e disseminar a memória institucional
através de documentos, objetos, fotografias e depoimentos orais, estes últimos obtidos através
de entrevistas com a comunidade escolar, principalmente com aqueles que estiveram presentes
nos primeiros anos de existência do instituto. Em razão do contexto pandêmico, o NuMem
iniciou suas atividades de forma remota, realizando eventos virtuais em comemoração ao
aniversário de dez anos do Campus Osório. No segundo semestre de 2021, o programa realizou
entrevistas com servidores da instituição e membros da comunidade. Essas entrevistas voltaram
a ocorrer no segundo semestre de 2022, a fim de levantar depoimentos sobre a história do
instituto e seus servidores, além de fazer a recuperação das entrevistas realizadas pelo projeto
Caminhos para a Autonomia com egressos do Ensino Médio Integrado. Para mais, estão sendo
realizadas entrevistas com a comunidade escolar a respeito das experiências vivenciadas
durante a pandemia de Covid-19. Ainda, a equipe NuMem criou um mural na biblioteca do
Campus Osório, o qual possui um tema diferente a cada mês, com vistas a relembrar momentos
especiais da instituição e proporcionar aos estudantes reflexões a partir das fotos expostas.
Ademais, através do Instagram oficial do IFRS Campus Osório, gerenciado pela equipe de
comunicação do instituto, são postadas, semanalmente, imagens de momentos marcantes que
ocorreram no Campus, no quadro que é chamado de #TBTNuMemCampusOsorio. Através
dessas ações, o NuMem tem como objetivo a manutenção do patrimônio histórico a partir da
constituição de uma identidade institucional, possibilitada pela memória da comunidade escolar.
Por meio da interação com a comunidade, é oportunizado o compartilhamento de experiências e
histórias que permitem compreender a função social do IFRS para a comunidade interna e
externa do Campus Osório. Em suma, o Núcleo de Memória do IFRS Campus Osório atua a fim
de possibilitar um espaço de memórias, valorizando as ações da instituição e as experiências
daqueles que marcaram o Campus com suas trajetórias pessoais e profissionais.
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