
 

Oficina 4 O Memorial do IFRS Campus Sertão: ações educativas em 

espaços de memória 

Proposta: 

 

 

 

A presente oficina objetiva sensibilizar e incentivar os 

servidores do IFRS, Campus Sertão e Campus Ibirubá, para 

a importância da preservação de seus patrimônios culturais. 

Busca-se instrumentalizá-los para que identifiquem, 

valorizem e preservem os bens culturais de natureza 

material e imaterial significativos da história e da memória 

dessas instituições.  Esses, muitas vezes esquecidos no 

fundo de armários e gavetas, nas memórias dos que 

ajudaram a construir suas histórias, são relegados ao 

esquecimento. Assim, não apenas em sala de aula, mas 

sobretudo no âmbito maior dessas instituições, fazer tais 

documentos dialogarem com o presente se torna tarefa 

fundamental quando se tem por foco a preservação da 

história e da memória. Nesse sentido, para uma vivência 

mais próxima das atividades que estão em 

desenvolvimento no Memorial do IFRS - Campus Sertão, 

será apresentado, em um primeiro momento, a organização 

e formação do Memorial bem como de seu acervo histórico. 

Já num segundo momento, serão apresentadas e 

vivenciadas duas ações educativas, visando uma maior 

apropriação dos temas debatidos. 

Ferramentas/Materiais/Requisitos: - Acervo do Memorial do IFRS – Campus Sertão. 

- Exposição “IFRS – Campus Sertão: fragmentos da nossa 

história”. 

Requisito: 

- Eu e o IFRS - Campus Sertão e/ou IFRS – Campus Ibirubá: 

trazer uma fotografia impressa preto e branco e/ou colorida 

que evidencie que você faz parte da história institucional.    

Número de participantes:            Até 30 participantes. 



Local: Sala de Linguagens / Setor de Cultura e Artes 

Memorial do IFRS Campus Sertão/  

Material necessário: Datashow 

Leitura prévia: Não há necessidade. 

 

Observação: _______________ 

 

Ministrante(s): Profa. Dra. Elisa Iop 

Profa. Dra. Luciana de Oliveira  

E-mail: elisa.iop@sertao.ifrs.edu.br 

luciana.oliveira@sertao.ifrs.edu.br 

 
 

Biografia: 

Elisa Iop 

Atua como professora e artista visual. É graduada em Desenho e Plástica – Habilitação em Desenho Artístico 

pela Universidade Federal de Santa Maria (1986), Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná 

(1999) e Doutorado em Cultura e Sociedade pela Universidade do País Vasco/Espanha (2016). É professora 

efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus 

Sertão, desde agosto de 2010. Na instituição, além de ministrar a disciplina de Artes, coordena projetos de 

ensino e extensão. Destacam-se o “Flor de Sertão”: projeto de incentivo ao desenvolvimento do artesanato 

de referência cultural em Sertão - RS (Comunidade Quilombola de Mormaça), de 2012 a 2013; Sertanearte: 

intervenções artísticas no distrito de Engenheiro Luís Englert (RS), de 2016 a 2018.  Desde 2017 coordena o 

Memorial do IFRS – Campus Sertão, sendo responsável pela sua implantação.  Também coordena projeto 

de extensão Memorial:  IFRS – Campus Sertão: ações educativas exposição  “fragmentos da nossa história”. 

 

Luciana de Oliveira 

Possui graduação em História pela PUCRS (2003) e é  especialista em História do Rio Grande do Sul pela 

UNISINOS (2007), onde realizou pesquisas centradas na história da arte regional. É mestre e doutora em 

História pela PUCRS (2011/2017). Em ambos trabalhou a questão da construção da imagem do gaúcho na 

pintura argentina, uruguaia e brasileira. Professora da rede pública e particular desde 2003, desenvolveu 

atividades de preservação do patrimônio histórico, onde se destaca a criação e organização do Arquivo 

Histórico do Colégio Estadual Rio de Janeiro (Porto Alegre/2006-2011). Além disso, atua junto ao Curso 

Técnico de Guias de Turismo desde 2005 (Canoas/2005-2018) onde atua em dois projetos de educação 

patrimonial: “História de Porto Alegre através de seus prédios e monumentos” e “Caminhos do Silêncio: arte 

e história de Porto Alegre no Cemitério da Santa Casa”. Integra a coordenação do GT Acervos: História, 

Memória e Patrimônio e é membro da COMINTER/TJRS (Comissão Interdisciplinar de Preservação de 

Processos Judiciais Aptos a Descarte). Atualmente é professora substituta de História no IFRS Campus 

Sertão e colaboradora no projeto de extensão “Memorial:  IFRS – Campus Sertão: ações educativas 

exposição  “fragmentos da nossa história”, na parte de organização e catalogação do acervo histórico. 

 

 

 

 


