
MUSEU DA FURB - ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA UNIVERSITÁRIA 

Objeto Projetor de Slides Nº 0294 

Categoria Maquinaria e Tecnologia  

Título Kodak Ektagraphic III ABR Projector 

Assunto Audiovisual 

Autor - 

Data/Local Década de 1970 

Material/Técnica Metal; plástico; vidro. 

Assinatura/Marca/Fabricação  

Origem  

Dimensões 

Altura 20 cm                           Diâmetro  

Largura 33,5 cm                              Peso  

Profundidade 35 cm   

Moldura/Base/Estojo  

Procedência Biblioteca Universitária 

Modo de Aquisição Transferência                    Compra               Coleta X 

 Depósito                     Doação            Permuta  

 Legado               

Documentos Existentes  

Números Antigos  

Estado de Conservação Bom X Regular  Ruim  Restaurado  

Estado de Conservação/Descrição  

Restauração  

Descrição Projetor retangular de plástico na cor cinza. Na parte superior possui 

um adesivo retangular branco com dizeres em azule e preto com a 

inscrição “FINEP ESQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO 

FINEP” e um adesivo retangular verde com inscrição em preto 

“ATEMAQ Máq. P/Escritórios 3322-3018” e no centro há um carretel 

de plástico na cor preta para colocação dos slides. Na parte superior 

do carretel possui inscrições em auto relevo “EASTMAN KODAK 

COMPANY” e indicações de trava do carretel “UNLOCK” e “LOCK” 

com flechas. No centro do carretel fica a trava do aparelho na cor 

cinza com flecha indicativa em baixo relevo e trava em metal 

prateado. E no carretel as inscrições “MADE IN U.S.A. BY EASTMAN 

KODAK COMPANY” e “UNIVERSAL”. Na parte lateral do carretel está 

pintado em azul “FURB 41” e na base do carretel há indicação 

numérica de 0 a 80 em auto relevo branco. Na frente do carretel hNa 

parte frontal existe um tubo plástico preto com a lente projetora e 

ajuste de foco, possui inscrições em branco “KODAK Slide Projection 

FF Lens” e “100-150mm f/3.5”. Ao lado da lente há um retângulo em 

relevo com entrada para ar e nele já um quadrado de plástico com o 

logo da marca “Kodak” em amarelo e vermelho. E FURB pintado em 

azul. Abaixo disso há um botão retangular preto e um botão preto 

para regulagem de altura do aparelho. La lateral do projetor há uma 

alça para carregar onde consta em dourado o nome da marca 

“KODAK” e em bege o modelo “EKTAGRAPHIC III ABR PROJECTOR”. 

Atrás da alça há um botão no estilo alavanca de plástico preto com a 

inscrição “SELECT” e uma flecha em baixo relevo indicando que o 

botão deve ser pressionado para baixo e possibilita que o carretel 

seja movido para seleção do slide a ser projetado. Ao lado dessa alça 



 

 

 

 

 

 

 

 

há um botão de plástico preto com as inscrições “AF” e “OFF” em 

bege, para ligar o aparelho e ao lado um botão giratório em plástico 

preto para ajuste de foco da lente e possui duas flechas indicativas do 

movimento do botão e o desenho de uma lente, na cor bege. Do 

outro lado da alça há dois botões pretos deslizantes, o primeiro para 

ajuste da luminosidade dependendo da luz do ambiente e o outro 

regula a velocidade em que os slides serão passados, os dois botões 

possuem desenhos indicativos de suas funções na cor bege. E ao lado 

dois botões quadrados com flechas em baixo relevo e imagem de 

flechas também na cor bege para passar os slides para trás ou para 

frente manualmente. Possui o número “43” pintado em azul. Na 

outra lateral do projetor há a entrada para o cabo de energia, em 

preto e abaixo as inscrições em baixo relevo “USE ONLY 250V FUSES” 

e ao lado há um retângulo com inscrições referente a energia do 

aparelho. Na parte de trás do aparelho há uma saída de ar e um 

botão preto que permite a abertura do compartimento da lâmpada. 

Nele há um aviso de cuidados e a inscrição “Extra Bright Lamp 

Module”. Na parte de baixo há dois apoios ajustáveis de altura, um 

compartimento em preto para guarda do cabo de energia. Há uma 

etiqueta informativa branca com escritos em preto. E marcações 

“FURB OS 43” em azul. 

Histórico da Peça Projetor de slides diapositivo. Os slides eram obtidos a partir de 

câmera fotográfica utilizando filme positivo. Pertencia ao setor de 

Audiovisuais vinculado à Biblioteca Universitária. Era utilizada por 

professores para exibir slides em sala de aula.  

Inscrições  

Exposições  

Bibliografia http://resources.kodak.com/support/pdf/en/manuals/slideProj/man

ual/ 

ektg_iii.pdf Acessado em 05/03/2013 às 16h30min. 

Observações  

Registro fotográfico Data: 15/04/2013 Câmera: Sony Cyber-shot 

DSC-W560 

Fotógrafo: Vanessa Lischeski  

Responsável  Vanessa Lischeski 05/03/2013 



Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


