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O Projeto Preservação e Difusão de Memória Sonora no Acervo da Rádio 

Universidade da UFSM com início em 2012, registrado na PROPLAN sob numero 

033930, é coordenado pela arquivista Cristina Strohschoen dos Santos, adscrita ao 

Departamento de Arquivo Geral (DAG) da UFSM. 

O objetivo geral do projeto é preservar e proporcionar acesso ao acervo sonoro 

da Rádio Universidade da UFSM por meio de tratamento técnico arquivístico do 

arquivo sonoro: nesta primeira etapa os discos de vinil e as fitas magnéticas. 

Os participantes deste projeto são: Dione Calil Gomes, diretora DAG; Rosilaine 

Zoch Bello, arquivista DAG; Graziela M. B. da Silva, chefe da Coordenadora de 

Comunicação Social; Renato L. B. Molina, diretor da Rádio Universidade; Sérgio R. P. 

Cruz e Jordan Junges, taes da Rádio; e uma acadêmica ressarcida por Bolsa de 

Assistência ao Estudante – PRAE de 12 horas semanais. De março a dezembro de 2016 

as atividades foram realizadas pela bolsista e acadêmica do Curso de Comunicação 

Social - Jornalismo, Katia Suelem Moreira. 

Este relatório contempla as atividades desenvolvidas em 2016. De acordo com o 

cronograma estabelecido no plano de trabalho, a terceira etapa consiste na 

digitalização das fitas magnéticas de rolo. 

A continuidade do projeto seguiu o cronograma estabelecido. O processo de 

reformatação e a geração de representantes digitais foi realizado para atingir dois 

objetivos: beneficiar o próprio acervo, pois os documentos originais permanecerão 

sem manuseio; e proporcionar o acesso aos pesquisadores. 

Em 2016 foram digitalizadas 171 fitas magnéticas de rolo, dos anos de 1968 a 

1999. 

 
Figura 1 – Digitalização do acervo sonoro da Rádio UFSM. (PAULO, 2016). 
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Figura 2 – Digitalização do acervo sonoro da Rádio UFSM com uso do gravador AKAI. (PAULO, 2016). 

 

 Para o desenvolvimento desta atividade - a digitalização das fitas rolo -

continuou sendo usado o software Reaper1 o qual é um software de gravação e 

mixagem de áudio, da categoria dos DAW, instalado no gravador AKAI, sob a 

supervisão técnica de Jordan Junges, diretor de áudio e de Renato Molina, diretor da 

Rádio. 

O recolhimento deste acervo para o Arquivo Permanente da Divisão de Arquivo 

Geral da UFSM foi realizado gerando a Guia de Recolhimento de Documentos n. 

58/2016.  

  
Figuras 3 e 4 – Higienização das fitas para recolhimento ao Acervo Permanente do DAG. (PAULO, 2015). 

                                                
1 Acrônimo de Rapid Environment Audio Production Engineering and Recording. 
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As 702 fitas foram higienizadas e acondicionadas em caixas polionda de cor 

transparente, devidamente identificadas em ordem numérica crescente. 

Durante pesquisas realizadas para a elaboração de artigo de divulgação do 

projeto encontrou-se um arquivo sonoro digitalizado, editado e tratado na Revista 

Digital do Conexão UFSM2, programa da Rádio Universidade AM, projeto associado às 

comemorações do cinquentenário da Universidade Federal de Santa Maria. Este 

arquivo contém a única entrevista do Reitor Mariano da Rocha Filho – seu discurso na 

inauguração da Rádio em 1968 e consiste na fita mais antiga existente no acervo. 

Assim... procedeu-se a busca desta fita que não se encontrava no acervo sonoro 

da Rádio. O diretor de programa Roberto Montagner, que havia guardado a fita, 

repassou-a para o acervo. 

 

    
 

Figura 5 e 6 – Fita magnética de rolo de 1968, com gravação do Reitor Mariano da Rocha – Acervo 
Sonoro Rádio UFSM. (PAULO, 2016). 

 

 O projeto foi divulgado em dois eventos. Um banner do projeto foi apresentado 

no módulo Ciência da Informação do Salão de Iniciação Científica da 31° Jornada 

Acadêmica Integrada da UFSM no dia 19 de outubro (painel 216). E foi realizada 

apresentação oral no Eixo 5 – Patrimônio Documental e Memória do 7º Congresso 

Nacional de Arquivologia dia 20 de outubro em Fortaleza – CE. (ver anexo 3 e 4) 

 Em junho de 2016 iniciou-se realização de backup quinzenal das fitas 

digitalizadas para um HD externo adquirido especialmente para essa finalidade, e em 

agosto a Comissão de Estudos para Gestão, Preservação e Acesso aos Documentos 

Arquivísticos Digitais (GEDAI) conseguiu espaço no CPD para um backup de segurança 

(285 fitas magnéticas de rolo com arquivos sonoros digitalizadas, tamanho 126 GB). 

                                                
2 Disponível em: <http://coral.ufsm.br/revista/numero01/cronologia.html>. 
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Os resultados esperados na finalização das atividades deste projeto são: 

proporcionar acesso às informações pela comunidade científica e acadêmica mediante 

a descrição, digitalização e difusão do acervo sonoro; preservação do acervo sonoro 

institucional mediante ações de conservação preventiva e restauração dos materiais; 

disseminação da memória institucional da UFSM e inserção da Coordenadoria de 

Comunicação Social nas políticas arquivísticas desenvolvidas pelo Departamento de 

Arquivo Geral. 

 

 

 

Cristina Strohschoen dos Santos 

Coordenadora do Projeto e Arquivista do DAG 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Guia de Recolhimento de Documentos n. 59/2016 DAG 

Anexo 2 – Divulgação do Projeto na Mídia 

Anexo 3 – Banner e Resumo nos Anais da 31ª JAI (p. 12) 

Anexo 4 – Publicação nos Anais do VII Congresso Nacional de Arquivologia (p. 14) 
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ANEXO 1 – GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS N. 59/2016 DAG 
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ANEXO 2 – DIVULGAÇÃO DO PROJETO NA MÍDIA 

 

 
27 de junho de 2016 
Programa Ações de Visibilidade e Divulgação de Programas e Projetos de Extensão da 

UFSM da Pró-Reitoria de Extensão 
Entrevistados: Cristina Strohschoen dos Santos e Jordan Junges 
Entrevistadora: Cleusa Jung 
Disponível em: http://w3.ufsm.br/pre/index.php/secretaria/visibilidade-

novo#extenda-rádio 
 

 
 
 
 
 
28 de junho de 2016 
Notícias DAG 
Disponível em: http://w3.ufsm.br/dag/index.php/inicio/noticias/146-extenda-no-radio-publica-programete-

sobre-o-projeto-memoria-sonora-da-radio-universidade 
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19 de julho de 2016 
Notícias DAG 
Disponível em: http://w3.ufsm.br/dag/index.php/inicio/noticias/149-arquivos-sonoros-discos-de-vinil-e-fitas-

magneticas-de-rolo-da-radio-ufsm 
 

 
 
22 de julho de 2016 
Notícias UFSM 
Disponível em: http://site.ufsm.br/noticias/exibir/projeto-preserva-memoria-sonora-da-radio-universid 
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julho de 2016 
Site Rádio Universidade 
Disponível em: http://coral.ufsm.br/radio/ 
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ANEXO 3 – BANNER E RESUMO NOS ANAIS DA 31ª JAI 
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MEMÓRIA SONORA DA RÁDIO UNIVERSIDADE DA UFSM: 
PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO 

 
¹Moreira, Kátia S. (IC); ²Santos, Cristina S. dos (O) 

 
¹Departamento de Arquivo Geral, Universidade Federal de Santa Maria; ²Departamento de 

Arquivo Geral, UFSM 
 
O Projeto Preservação e Difusão da Memória Sonora no Acervo da Rádio 

Universidade da UFSM envolve preservação e acesso ao conteúdo do acervo da Rádio 
Universidade composto por discos de vinil e fitas magnéticas, as quais são gravações de 
programas e entrevistas divulgados pelo veículo. Simplificar o acesso ás informações para 
pesquisadores e acadêmicos está entre os principais objetivos do projeto, por meio da 
produção de instrumento de pesquisa para acesso à informação através da descrição do 
documento digitalizado e somado índices impressos com a descrição dos assuntos e 
conteúdos, garantindo assim a preservação permanente dos documentos sonoros originais, 
viabilizando a pesquisa dos áudios e principalmente a preservação do acervo sonoro através 
de medidas de conservação e restauração dos materiais, beneficiando o próprio acervo e 
atendendo as demandas dos pesquisadores.  O processo é composto por etapas, onde a 
primeira e a segunda se constituem no diagnóstico, na descrição e na classificação dos 
arquivos sonoros, seguido da ação de higienização e armazenamento. A descrição documental 
dos documentos sonoros é um processo lento e minucioso, que inclui a audição, revisão, 
correção e complementação de dados. Após esse processo o documento está pronto para ser 
transposto para outra mídia, para o acesso e a pesquisa. As atividades desenvolvidas no 
acervo da Rádio Universidade UFSM estão sob coordenação de arquivista do Departamento 
de Arquivo Geral (DAG) e são desenvolvidas por acadêmicos bolsistas.  Nos principais 
resultados até o presente momento estão os índices produzidos - dos 6.854 discos de vinil e 
das 701 fitas magnéticas de rolo. Em 2015 foram acrescidas ao acervo da fitoteca 293 fitas 
magnéticas do Programa Antes que a Natureza Morra produzido pelo professor James 
Pizarro, programa que foi ao ar durante 26 anos, considerado uma referência para 
ambientalistas gaúchos e que não estavam no acervo da rádio. O recolhimento deste acervo 
para o Arquivo Permanente do DAG está ocorrendo gradativamente, à medida que as fitas 
são digitalizadas (em formato Waveform Audio File (WAV), recomendado para reformatação 
de documentos sonoros). Nesta etapa já foram digitalizadas 206 fitas magnéticas. 
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ANEXO 4 – PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO VII CONGRESSO NACIONAL DE 
ARQUIVOLOGIA 

 

 

 


