
Museu Patrimonial da UFSC 
Guia de visitação exposição de 17 de abril a 18 de maio de 2017 

Os bens representam diferentes atividades desenvolvidas nas décadas de 

1960, 1970, 1980, 1990 e 2000 em todos os Centros de Ensino, Hospital 

Universitário e quatro diferentes Pró-reitorias, representando atividades 

vinculadas ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração e Assistência. 

 

A exposição inicia com um microscópio da 

década de 1980 que durante seu período de 

operação ficou localizado junto ao CCA. 

Em seguida são exibidos os itens mais antigos 

da exposição: os instrumentos de carpintaria e 

marcenaria. Da década de 1960, estes bens  

sempre estiveram localizados nos serviços de 

manutenção e produção de bens de madeira 

junto à atual Pró-reitoria de Administração 

(PROAD). 

A parte final da exposição de cerca de 15m de 

extensão apresenta o Retroprojetor em uso, o 

Amalgamador e o Voltímetro — este último o bem 

mais antigo da exposição depois dos itens da 

carpintaria. Nesses itens representamos três 

diferentes Centros de Ensino e distintas 

atividades. O Retroprojetor exibido é substituído 

por outro a cada duas horas, para resfriamento, 

por isso há duas etiquetas identificadoras. 

Em comum, todos os itens 

têm a representatividade da 

diversidade de atividades 

desenvolvidas na UFSC 

desde a sua fundação. 

Na ilha disposta após os bens de carpintaria e marcenaria, estão expostos bens das 

décadas de 1980, 1990 e 2000. Além de representarem décadas distintas, o Estojo 

Normógrafo, o Megôhmetro e o Telefone Óptico são também representativos de diferentes 

setores e relacionados a áreas bastante distintas como Arquitetura, Comunicação e Elétrica. 

Gerador de Efeitos Especiais 

 

Há uma aparente grande distância também entre 

os bens expostos na mesa a seguir e nos dois 

totens atrás dessa mesa: o Gerador de Efeitos 

Especiais, o Relógio para Laboratório, o 

Osciloscópio e a Balança têm entre si uma 

pequena distância temporal, representando 

atividades desenvolvidas nas décadas de 1980 e 

1990, porém abarcando áreas muitos distintas do 

conhecimento. 

Estojo Normógrafo 


