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A MEMÓRIA INSTITUCIONAL É 
ESSENCIAL PARA QUE AS 

ORGANIZAÇÕES FORTALEÇAM SUA 
IDENTIDADE, VALORIZEM SEUS FEITOS, 

REGISTREM SUA HISTÓRIA E A DE 
TODAS AS PESSOAS QUE 

CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS 
SEUS PROPÓSITOS. 



MEMORIA INSTICUCIONAL

O que é: o registro das historias vividas e trajetórias percorridas, em conjunto, pelas pessoas que 

passaram pela instituição, ao longo de sua existência. É uma ferramenta de gestão estratégica que 

pressupõe registro, sistematização e divulgação de informação, conhecimentos, práticas e aprendizados

Em detalhes: 

• É o conjunto de narrativas construídas ao longo da linha do tempo, em toda a vida da instituição, as 

visões compartilhadas, os consensos, os dissensos. 

• Os registros dos processos, esforços, decisões tomadas, medidas corretivas, resultados. 

• Faz parte da memoria, o registo do mel e do fel, dos amores e dos desamores, daquilo que foi repetido 

por anos, daquilo que foi feito uma única vez para nunca mais. 

• As historias de pessoas, lideranças que inspiraram a criação da organização ou transformaram sua 

foram de funcionar. 

A memória institucional é a forma de fixar, divulgar e preservar a história de uma instituição. Sem 

cultivar a memória institucional fica difícil fazer uma gestão democrática, transparente e eficiente. 



MEMÓRIA INSTITUCIONAL 

“Sankofa”  

Para construir um futuro melhor, é preciso 

conhecer o passado.

Devemos voltar e reunir o melhor que o nosso

passado tem a nos ensinar, para que possamos

atingir nosso potencial completo à medida que 

avançamos.



SEM REGISTROS NÃO HÁ MEMORIA INSTITUCIONAL 
Tipo de registros

• Ata de criação da organização 

• Ata de eleição de diretorias 

• Estatuto

• Regulamento interno 

• E-mails que registram decisões tomadas

• atas ou ajuda memória de reuniões

• Planejamento estratégico

• Documentos de projetos (propostas, relatorios narrativos, relatorios financeiros) 

• Contratos 

• Fichas de planejamento de atividades/eventos/cursos

• Listas de presença de atividades/eventos/cursos

• Fichas de avaliação de atividades/eventos/cursos

• Relatorios de atividades/eventos/cursos

• Publicações (impressas ou virtuais)

• Panfletos (impressos ou virtuais) 

• Fotografias 

• Videos

• Audios

• Clipping de imprensa 

Sankofa
“Não é tabu voltar para trás e 

recuperar o que você esqueceu 
(perdeu)”.



SEM ORGANIZAÇÃO OS REGISTROS PODEM SE PERDER 
E/OU PERDER A UTILIDADE

Algumas dicas para organizar os registros do projeto

• Crie uma pasta virtual para guardar todos os documentos do projeto  

• Crie uma lógica para organizar os documentos dentro desta pasta.  

• É importante que a pasta virtual seja compartilhada com as pessoas que estarão diretamente 

responsáveis pelo projeto. 

• É importante que a logica de organização seja faciltmente compreendida por todas as pessoas 

que tiverem acesso às pasta virtual 

• Organize e separe documentos – comprovantes de despesas e pagamentos devem ser 

mantidos em um arquivo especifico, pode ser uma subpasta. 

• Os documentos salvos precisam ter um nome auto-explicativo, por exemplo: 

memoria_reunião_projeto_baoba_19092021; 

lista_presença_encontro_mães_projeto_baoba_01112021; 

flavia_souza_racismo_religioso_31012022



O REGISTRO DE UMA REUNIÃO PRECISA INCLUIR: 
• data em que aconteceu a reunião
• nome de quem participou, se forem pessoas externas a sua 

organização, incluir a organização/instituição del@s
• pontos discutidos
• acordos/consensos
• pontos sem consenso/pendencias 
• encaminhamentos/decisões tomadas
• responsáveis em colocar em pratica cada um dos 

encaminhamentos 
• prazos para cumprimento de cada um dos encaminhamentos
• data da próxima reunião e, se possível, a pauta que sera

discutida

As vezes a reunião foi por telefone, envolveu apenas 2 pessoas, 
faça o registro mesmo assim. 



PLANEJANDO UMA 
ATIVIDADE/EVENTO/CURSO

• Título da atividade
• Data de realização
• Objetivo Geral
• Objetivos específicos
• Resultados Esperados
• Sujeitos para os quais a ação é dirigida (Público): 
• Número de participantes 
• Formato da atividade 
• Quem propõe e organiza a atividade (responsável) 
• Quem são os parceiros
• Quais são as responsabilidades de quem organiza 
• Quais são as responsabilidades dos parceiros  
• Plano de implementação – atividades preparatórias – reuniões, 

elaboração de materiais, estratégia de comunicação/divulgação e 
disseminação de resultados, cronograma 

• Indicadores
• Metas
• Meios de verificação 



PREPARANDO O RELATORIO DE 
UMA ATIVIDADE/EVENTO/CURSO

• Descrição resumida da atividade (usar como referencia a ficha utilizada para 

planejar a atividade) 

• Descrição da metodologia de trabalho:  no caso de oficinas, cursos, eventos,  

descrever programação, temas e conteúdos trabalhados, materiais didáticos 

utilizados, etc

• Principais resultados alcançados

• Quantas pessoas participaram? 

• Qual foi o perfil das e dos participantes (sexo/gênero, faixa etária, raça/cor, 

local de residência,)

• Fatores que facilitaram ou dificultaram a implementação das atividades e 

alcance dos resultados (fatores internos, tais como, prazo, insumos e 

atividades, qualidade dos produtos e serviços, coordenação e/ou outras 

questões gerenciais; fatores externos).

• As estratégias adotadas foram adequadas? O que precisou ser mudado? O 

que poderá ser repetido? 

• Qual foi a opinião das/os participantes (avaliação) ? 

• Quais foram as recomendações dadas pelas/os participantes? 

• Lições aprendidas 

• Recomendações para o aprimoramento dos  processos e para ampliação dos 

resultados 

• Outras informações relevantes 

• Fotos, vídeos, áudios, clipping de noticias 




