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ETEC Dr. JÚLIO CARDOSO

13/05/2019 - 09h às 10h 
ABERTURA - com a exposição permanente do centro de memória 
destacando a importância da memória da educação profissional.

15/05/2018 - 19h às 22h
EXPOSIÇÃO - dos livros do curso Técnico em Mecânica.

16/05/2019 – 11h 40min às 13h 
OFICINA - de recuperação de documentos.

17/05/2019 a 16/05/2019 – 18h 30min às 19h 30min 
EXPOSIÇÃO - de objetos do curso de eletrotécnica e eletrônica.

17/05/2019 a 17/05/2019 – 19h 30min às 21h
OFICINA - Mostra de mecanografia e encerramento. 

           



13/05/2019 
Abertura com a exposição permanente do acervo

O acervo conta com
cerca de 400 objetos,
mais de 3 mil fotos e
documentos desde a
década de 1920

Cada objeto traz consigo um
histórico revelado por todos
os que foram alunos e
retornam, histórias que
ficaram na mente dos que
pela unidade passaram.

A divulgação do evento
ocorreu via web e em
locais estratégicos da
escola

           



15/05/2018
Exposição dos livros do curso Técnico em Mecânica

Livros de inventário do
curso de Mecânica de 1937
a 1950

O curso de Mecânica é o curso mais antigo da escola e
contribuiu com a formação de muitos profissionais
qualificados para atuarem no mercado de trabalho

           



15/05/2019  
Oficina de recuperação de documentos

A professora Joana Borini realizou a oficina de
recuperação de documentos com Marilisa Rossi Alves
que ao pesquisar as atividades da Semana de Museus no
site do IBRAN veio participar e prestigiar o acervo.

           



17/05/2019 
Exposição - de objetos do curso de eletrotécnica e 
eletrônica

Os alunos do primeiro
módulo do curso
técnico de
Mecatrônica
conheceram o acervo
do Centro de
Memória

O professor Herbert foi
aluno da unidade na
década de 70, nos
ajudou a identificar
objetos como
Osciloscópio dois traços,
gerador de empiedance
e frequência, analisador
de vibração entre outros.

           



O professor Herbert fez uma contribuição valiosíssima à
memória: Contou aos alunos que foi aluno na década de 70 e
dos vários feitos nesse período, entre eles participar da
fanfarra e tocar “tico tico no fubá” em Brasília e da
bibliografia na área em que estudava ser em castelhano,
inglês, russo e conseguia ler apenas os desenhos. Apresentou
os antigos diretores e contou fatos ocorridos com eles.
Descreveu o nome de diversos objetos do centro de memória
com histórico e doou 7 livros da área da Indústria e
automação em língua estrangeira.

Osciloscópio dois traços

           



17/05/2019  Mostra de mecanografia e encerramento

O acervo conta 
com 6 máquinas 
de escrever  e 
uma máquina 
que foi doada 
para que os 
alunos possam 
interagir com o 
equipamento

Alunas do Curso 
técnico em 
secretariado 
Participam da 
mostra e aprendem 
técnicas que são 
usadas em 
máquinas de 
escrever com o 
apoio da professora 
Maria Medianeira. 

           



Livro com as assinaturas dos visitantes, foram 185
pessoas entre alunos, professores e comunidade externa
durante a semana de museus, com a convicção que cada
visitante levou consigo a reflexão sobre a importância da
memória através do conhecimento do histórico da
instituição.

           


