
 

 

DIRETRIZES PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS GALERIAS DA 

MEMÓRIA INSTITUCIONAL DA EVZ 

 

 

1. Definição 

A memória institucional está alicerçada no trabalho de busca, pesquisa, 

organização e disponibilização de informações, devendo ser compreendida, dentre outras 

funções, como forma eficaz para a manutenção da história, bem como para promover a 

valorização das pessoas que trabalharam na instituição. Preservar a memória institucional 

é fundamental para manter a instituição viva e fortalecer as bases para a construção do 

futuro. 

 

 

2. O que é a Galeria da Memória Institucional da EVZ 

É o conjunto de espaços institucionais onde serão colocadas as fotos e/ou 

nomes dos servidores da EVZ com o objetivo de resgate histórico e manutenção da 

memória para as gerações futuras. 

Parte da galeria será montada na entrada do Auditório da EVZ. Na parede 

menor, ao fundo, ficará a Galeria dos Eméritos e, na parede maior, a direita de quem entra, 

ficará a Galeria da Memória. A Galeria dos/as Ex-Diretores/as deverá ser montada no 

corredor do Prédio da Administração. A Galeria dos/as Ex-Coordenadores/as de Pós-

Graduação poderá ser montada nas Secretarias ou no Auditório da Pós-Graduação. Poderá 

ser criada a Galeria dos/as Ex-Coordenadores/as de Graduação, a depender da 

recuperação das informações. 

Na Galeria dos Eméritos ficarão expostas as fotos dos/as 

Professores/Professoras e dos/as Técnicos/Técnicas Eméritos com as respectivas placas, 

informando o nome completo, a categoria funcional e o período de vinculação a EVZ. 

Na Galeria dos/as Ex-Diretores/as e Ex-Coordenadores/as ficarão expostas as 

fotos dos Professores/as, com as respectivas placas informando o nome completo e o 

período na gestão na EVZ ou no Programa de Pós-Graduação. 

A Galeria dos/as Ex-Coordenadores/as dos Cursos de Graduação em 

Medicina Veterinária e Zootecnia contará com placas informando o nome completo e o 

período na coordenação. 

 



 

Na Galeria da Memória serão incluídos os nomes completos dos servidores/as 

aposentados/as, desde o momento da criação da então Escola de Veterinária. Também 

será registrado o período de vínculo com a EVZ e a categoria funcional. 

 

 

3. Critérios para inclusão do/a servidor/a aposentado/a na galeria: 

3.1. Ter se aposentado como servidor/a da EVZ. 

3.2. Ter falecido como servidor/a da EVZ. 

3.3. Para os servidores/as efetivos transferidos para outras unidades da UFG ou outras 

instituições, serão incluídos os que tiveram, ao menos, cinco anos consecutivos de 

exercício da atividade na EVZ, que é o período mínimo para finalizar um ciclo da 

graduação. Essa regra vale também para os servidores que pediram demissão para 

trabalhar em outra instituição. 

3.4. Colaboradores/as sem vínculo funcional com a UFG podem compor a galeria, desde 

que tenham exercido atividade laboral na EVZ por mais de 10 anos e que essa solicitação 

tenha sido aprovada no Conselho Diretor (CD) da EVZ. Colaboradores/as que foram 

homenageados/as por turmas de formandos de Medicina Veterinária ou Zootecnia, 

preenchem esse requisito sem a necessidade de aprovação no CD. 

3.5. Para o/a gestor/a compor a Galeria (Ex-Diretores/as e Ex-Coordenadores/as) é 

necessário que mais de 50% do período do mandato (quatro e dois anos, respectivamente) 

tenha sido cumprido na função. 

3.6. Situações não previstas nessa diretriz deverão ser resolvidas pelo CD da EVZ. 

 

 

4. Considerações finais 

Essa diretriz passa a vigorar a partir da data de aprovação no CD da EVZ e as 

Galerias serão montadas na medida da existência de recursos financeiros para esse fim. 
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