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UFMG PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Esta pesquisa busca compreender o papel da gestão de acervos, no que tange à organização do conhecimento e 

as relações estabelecidas a respeito dos processos de preservação da documentação produzida por instituições. 

Nesse sentido o objetivo é identificar, analisar estudos e procedimentos de preservação da memória 

organizacional e apresentar um organograma para a criação de um repositório institucional para o Centro de 

memória do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, no Estado de Minas Gerais, em função do seu valor patrimonial e 

visando salvaguardar as suas informações. Os geoparques têm como propósito a preservação do patrimônio 

geológico por meio da divulgação das geociências, levando o conhecimento a população local, sociedade e 

pesquisadores interessados no tema. Esse contexto, contribuiu para construção da hipótese ações de gestão e 

organização da informação desde os primórdios da constituição de instituições públicas ou privadas 

salvaguardam suas memórias institucionais. Quais as ações, métodos e procedimentos têm sido empregados na 

organização da informação que, visam preservar a produção documental, a memória organizacional do 

Geoparque Quadrilátero Ferrífero e subsidie a estrutura de um modelo de repositório institucional? Foi realizado, 

inicialmente, mapeamento sobre a produção acadêmica que discute a preservação do patrimônio cultural 

referente ao geoparque no Brasil, a memória organizacional, e procedimentos de organização e gestão, por meio 

de coleta de dados, realização de entrevista, extraindo as categorias analíticas e revisão sistemática da literatura 

sobre o termo memória organizacional, das bases de dados da Ciência da Informação, com a finalidade de obter 

conhecimento sobre o direcionamento dos estudos. Após a seleção e análise dos dados coletados, foram 

estabelecidos subsídios necessários a abordagem a ser desenvolvida, culminando na elaboração de um 

organograma de repositório institucional, visando a preservação e acesso as informações produzidas pelo 

Geoparque Quadrilátero Ferrífero. Os repositórios institucionais estão intrinsecamente relacionados a ciência 

aberta, baseada em vários pilares, entre eles a ciência cidadã, que entende ser fundamental o envolvimento da 

população, no desenvolvimento da pesquisa cientifica. A pesquisa foi realizada com o gestor e com a 

documentação do Geoparque, o que levou ao resultado que, esse cenário se apresenta como condição 

fundamental para o Geoparque Quadrilátero Ferrífero fazer parte da Rede Global de Geoparques, mediante o 

envolvimento da população local e cientistas no desenvolvimento de pesquisas sobre tema, sobretudo de 

interesse geológico científico e pedagógico, possibilitando a visibilidade, difusão e reuso as informações, 

proporcionando geração de conhecimento para sociedade. A análise da pesquisa também remete às ações de 

gestão e organização da informação com a finalidade da preservação da memória organizacional, apresentando 

o repositório institucional. 
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