- -

J

UNIVERSIDADE

DE BRASÍLIA

CENTRO ACADÊMICO
PROJETO MEMÓRIA

- UnB

DE HISTÓRIA

SÉRGIO BARREIRA

DO MOVIMENTO

RELATÓRIO
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ANUAL DE ATIVIDADES

A id~ia do Projeto Membria

do Movimento

UnB - PROMEMEU

- surgiu como um desdobramento

de Informação,

Doc~mentação

tbria da Histbria
documental
ganização

da UnB - SIDOCAH,

das entidades
sistematizada

divulgação

e Arquivo

com objetivo

Sistem~
de

à

de dar

estudantis

His
massa

da UnB uma or

a sua preservação,

todo o ano de 1986 o PROMEMEU

saa fases, desde a elaboração

à

de recursos

junto

de trabalho

para inscrição

do ante-projeto

UnB, passando

o resgate

no Programa

e a

permitisse

o 22 semestre

da para atingir

que crescia

da equipe.

inicialmente

foram encaminhadas

dividido

mais apropi~

estudantis

à

que o aumento

de

em três fases, o Projeto

das caracteristicas

dos

acer

e da busca de apoio t~cnico-financeiro,
massa documental

o tratamento

fase, que se inicia neste primeiro

desenvolvido

que

com um ritmo intenso'

sempre mais rapidamente

Basicamente

para logo em seguida dar

rá caracterizada

'

do Minis

de maturidade

com uma metodologia

cuidou de se inteirar

vos documentais

da proposta

seus objetivos.

As atividades
de trabalho,

diver

para a solicitação

Nova Universidade

at~ atingir um grau elevado

iniciar

passou por

pelo detalhamento

t~rio da Educação,

A terceira

Projeto

. da

da Histbria.
Durante

membros

do

do Centro Acadêmico

representativas
visando

Estudantil

pelo trabalho

de pesquisa

tamb~m como trabalho

semestre

histbrica,

disciplinar

adequado.

de 1987,s~
o qual será

do curso de Disser-

tação em Histbria.
Para o desenvolvimento

destas atividades

foi fundamen-

- 02 -

tal o apoio da Universidade
de História,

do Decanato

de Brasilia

de Assuntos

através

do Departamento

Comunitários

e do Decanato

I

I

de Extensão.

DESCRIÇÃO

DAS ATIVIDADES

I - Elaboração
cumentação

e Arquivo

do Ante-Projeto:

para as Entidades

11 - Elaboração
til da UnB - PROMEMEU.

do Projeto

Sistema

de Informação,D~

Estudantis

Memória

da UnB. (DEZ/8S)

do Movimento

Estudan

(FEV/86)

111 - Busca de apoio técnico-financeiro:
• reunioes
CUMENTO.

com a Fundação

PROMEMÓRIA

e com o PRÓ-DO

com o Decanato

de Assuntos

(JAN-DEZ/86)
• reuniões

da UnB: Programa

de bolsas

• reuniões

de trabalho.

com o Decanato

Comunitários

(JAN-DEZ/86)
de Extensão

da UnB.

(JAN-

DEZ/86)
• reunião
Comunitários

com o Reitor

e professores
• reuniões

Federal

da Paraiba,

tação de História

- UNICAMP.

com a Profª de História

Regional

quisa e Documentação

do Deptº de História.

Rosa Maria,

• visita

da UnB, Decano

Coordenadora

da UFPb.

ao Arquivo

de Assuntos

I

(FEV/86)
da Universidade

do Centro de Documen

(ABR/86)

EDGAR LEUENROTH

Social da Universidade

- Centro de Pes

Estadual

de

Campinas

(JUN/86)

IV - Busca de apoio material:
• reuniões
nato de Assuntos

com o Serviço

Comunitários

da UnB.

de Apoio Cultural
(JAN-DEZ/86)

do Deca-

-

v - Divulgação
ç.

L

reunião

I,r

Federal
cias.

do Projeto:

com estudantes

de Mato Grosso

03 -

de Histbria

- UFMT, visando

da Universidade

o intercâmbio

de experiê~

(FEV/86)
• exposição

de documentos

MEMEU na sala de exposiç3es

dos Projetos

da Biblioteca

Central

SIDOCAH
da UnB.

e PRQ
(MAR/

86)
• apresentação
Projeto

durante

realizado

de uma comunicação

o Encontro

em Goiania-GO.

da UnB.

de cbpias do Projeto

dos Estudantes

de Histbria

durante

• apresentação

movido

durante

gional/DF.

- CNIEH.

Nacional

em Cuiab&-MT.

coordenada

de Estudantes

sobre o

de Histb-

(JUL/86)

de uma comunicação

coordenada

de Historiadores

Nacional

de Informaç3es

(MAI/86)

de uma comunicação

o Iº Encontro

pela Associação

a todas as enti-

na Central Nacional

o VIIº Encontro

ria - VIIº ENEH, realizado

Projeto

a todas as enti-

de cbpias do Projeto

cadastradas

• apresentação
Projeto

de Histbria,

(ABR/86)

· distribuição
dades estudantis

de Estudantes

sobre o

(ABR/86)

· distribuição
dades estudantis

Regional

coordenada

sobre o

de Brasilia,

de Profissionais

pro-

de Histbria

-Re

(OUT/86)
• reuniao

cação de um artigo

com a Editora

sobre o Projeto

da UnB, objetivando
na Revista

a publi-

Humanidades.

(DEZ/

86)

VI - Levantamento
des estudantis

de dados sobre os acervos

das entida

da UnB:
· visita

tar informaç3es

a 23 centros

acerca

da situação

acadêmicos,
dos arquivos

objetivando

leva~

neles existentes.

(JUN-JUL/86)
• elaboração
DAS ENTIDADES

ESTUDANTÍS
• reunioes

tropologia

e Estatistica

do DIAGNÓSTICO

DOS ACERVOS

DA UnB - Documento
com membros

Final.

DOCUMENTAIS

(AGO/86)

dos CA's de Comunicação,

da UnB, visando

o intercâmbio

An-

de exper~

- 04 ências na área de organização

e preservação

de acervos

documen-

tais. (MAI-AGO/86)

VII - Projeto

Audiovisual:

. elaboração

do Projeto

tudantil

na UnB" - Audiovisual

trabalho

audiovisual,

"História

I, objetivando,

mostrar

as diversas

do Movimento

por meio de um '

etapas desenvolvidas

pelo ME da UnB desde 1962 até 1986, relacionando-as
mento mais amplo da realidade
• pesquisa
gia dos principais
dução do roteiro

brasileira.

documental

fatos da história

do audiovisual.

*Obs.:

e elaboração

dependencias

está sendo realizado

do arquivo

do Deptº de Méto

do Diretório

SIDOCAH/PROMEMEU.

classificação
arranjo

em con-

da UnB.

da UnB - DCE Livre Honestino

do Projeto

a pr,2.

de acervos:

transferência
dos Estudantes

de uma cronolo-

do r.m da UnB, visando

de Educação

VIII - Organização

com o movi~

(ABR-OUT/86)

este trabalho

da Faculdade

I

(ABR-JUN/86)

junto com a Profª Maria Rosa Abreu de Magalhães
dos e Técnicas

Es-

Guimarães

Central

'

- para as

(AGO/86)

e arranjo

dos dossiês.

da série recortes

(SET/86)

de jornais.

(SET-OUT

/86)
descrição

dos documentos

- inventário

prelimi-

descrição

dos docume~tos

- inventário

definiti

nar. (SET-NOV/86)

vo. (DEZ/86)
tranferência
Arquitetura

e Urbanismo

SIDOCAH/PROMEMEU.

do arquivo

do Centro Acadêmico

da UnB para as dependências

de

do Projeto

I

(SET/86)
classificação

e arranjo

dos dossiês.

(SET-OUT/

86)
arranjo
/86)

da série recortes

de jornais.

(SET-OUT

- 05 descrição

dos documentos

- inventário

preliminar.

(NOV-DEZ/86)
· elaboração
inventário,

de instrumentos

folha de referência
· transferência

Baranda,
tória.

de estudos

e termo de doação.

do PROMEMEU

e pesquisas

de trabalho:

folha

de

(OUT/86)

para a sala Profº Oneyr

discentes

- pós-graduação

em His

(NOV/86)
· formação

da equipe

•• treinamento
organização

de acervos.

técnica .

dos novos bolsistas

em atividades

de

(SET-DEZ/86)

* Obs.: com a salda do bolsista Nivardo Barros de M.
Filho, pesquisador
1986, o Projeto
mais experientes
Projeto

ressentiu-se
componentes

desde sua criação

bastante,

de Oliveira

Ricardo

em fevereiro

pois tratava-se

da equipe de trabalho.

conta com 05 pesquisadores,

L. Santos, Antonio
Pacelli

do PROMEMEU

Guillen,

de um dos

Atualmente

sendo eles: Marco Aurélio
Liliana M. Pôrto,

de

o
de

Rinaldo

e Maria Lúcia de Santana Braga.

Brasllia,

02 de fevereiro

de 1986.

