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A HISTÓRIA ESTÁ NA MESA:
Narrativas sobre Florianópolis por
meio da alimentação (1920-1980)
Eduarda Rosso Scotti
rossoeduarda.wixsite.com/hstalimﬂorip
A exposição virtual explora possibilidades
de uma história do cotidiano da cidade
Florianópolis, com enfoque na alimentação
como um "caminho" para conhecer relações
sociais na área econômica e política.
O tema permite estudar a História Política
de Santa Catarina, especialmente de
Florianópolis, por meio de impressos
disponíveis na Hemeroteca Digital
Catarinense, entre os anos 1920 -1980.

MEMÓRIAS VELADAS:
ditadura militar em Santa
Catarina (1964-1985)
Emmanuel Fernandez da Silva,
Maria Eduarda Delgado
e Marina Fernandes Gonsalves
instagram.com/memoriasveladas/
A exposição propõe uma reﬂexão sobre a
ditadura militar brasileira, como esse
período afetou Santa Catarina e ainda
reverbera nos dias atuais construindo uma
memória coletiva.
A fonte documental é a parte digital do
Acervo Ditadura em Santa Catarina, do
Instituto de Documentação e Investigação
em Ciências Humanas (IDCH).

IJYY: História Indígena
e divulgação cientíﬁca
Fauzi de Miranda Campos
instagram.com/hstindigena/
A exposição virtual busca romper com os
“lugares de exclusão” (MACIEL, 2016) dos
povos indígenas na historiograﬁa, dialogando
de forma interdisciplinar com autores
indígenas na produção de conhecimento
cientíﬁco.
A investigação e análise histórica evidencia a
presença indígena nos processos históricos e
pensa outras realidades históricas possíveis
por meio de fontes documentais diversas.

CONHECER SÃO JOSÉ:
história em cartas
Lucas Santos (conteúdo e pesquisa)
Jayziela Jéssica Fuck (ilustrações)
O jogo pedagógico de cartas impressas
busca contribuir com o processo de
comunicação do historiador na pesquisa
cientíﬁca para valorização do patrimônio
e educação de instituições culturais de
história local, como o Arquivo Histórico e
o Museu do Município de São José/SC.
As fontes consistem em materiais de
divulgação da historiograﬁa local e
regional da prefeitura de São José.

CONSTRUÇÕES DA HISTÓRIA:
CREA/SC (SÉC. XXI)
Amanda Vioto,
Ana Letícia da Rosa,
Antônio Noronha
e Pâmela Minuzi
medium.com/@construcoesdahistoria
Os textos na web abordam o campo da
História para analisar episódios
sobre patrimônio e memória de Santa
Catarina entrelaçados aos arquivos do
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do estado (CREA-SC).
A fonte documental consiste na parte
digital armazenada no Arquivo Histórico
Engenheiro Celso Ramos Filho (CREA-SC).
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MACTOST: a confecção de um
histórico empresarial
João Paulo de Araujo dos Santos
mactost.com.br/empresa-2/
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O texto na web se dedicou à confecção de
um histórico da empresa, por meio de uma
nova aba de conteúdo atualizado sobre a
linha do tempo e os acontecimentos da
instituição.
As fontes apresentam documentos internos
da empresa e da contabilidade para a
obtenção de informações, como contratos
de compra e venda de ações da empresa,
contratos de aluguéis, notas de compra de
maquinário, entre outros.

