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As atividades do projeto SIDOCAH durante o primeiro
semestre de 1987, ocorreram de forma bastante satisfatória, sendo
cumprida boa parte dos trabalhos previstos no inicio deste ano.

Uma das frentes de atuação que mais exigiu em têr -
mos de tempo e esforços foi a organização do VIII Encontro Nacional
de Estudantes de HIstória (VIII ENEH) , o qu~l necessitou de intensa
preparação, principalmente em relação às atividades de convocação do
evento e articulação de discussões sobre os problemas primordiais dos
CUESOS de História e da ciência histórica no Brasil;as questões ge -
rais de organização do movimento estudantil de História e nacional;e
conjuntura nacional, bastante discutidas durante o encontro. Além de~
tes aspectos, as discussões especificas acerca de sistematização .~é

acervos de movimento estudantil foram bastante intensificadas, sobr~
tudo quanto à problemática de sua importância na estruturação e arti
culação do ME de História.

Não menos relevantes foram as outras atividades de in
formação levadas a cabo pela Central Nacional de Ihformação dos Est~
dantes de História - CNIEH : divulgação para os estudantes de Histó-
ria do pais de eventos como a 39ª Reunião Anual da SBPC, XIV Simpó -
sio da ANPUH e I Festival Latino Americano de Arte e Cultura(I FLAAC);
divulgação de projetos desenvolvidos na área de História em Brasilia,
como o Centro de Estudos Históricos de Brasilia-CEH; divulgação das
discussões relativas à reforma unversitária ocorridas principalmente
na UnB no primeiro semestre de 87 .•



Quanto à divulgação do projeto, esta ocorreu em maivr
amplitude durante a 39ª Reunião Anual da SBPC e XIV Simpósio da
ANPUH, dentro das quais obteve-se intercâmbios extremamente produt!
vos com pesquisadores das áreas de documentação, informação, histó-
ria e movimento estudantil, resultando na proposta de realização do
I Seminário Nacional de Pesquisadores de Movimento Estudantil no pr!
meiro semestre de 1988 na Universidade Federal da Paraiba. A elabora
ção e publicação de folders referentes ao projeto, esta última conse
guida mediante convênio estabelecido entre a UnB e o Centro Nacional
de Referência Cultural-CNRC/PRÓ-MEMÓRIA, contribuiu de forma decisi-
va nesta divulgação.

A participação da equipe do SIDOCAH na elaboração do
projeto de pesquisa "Movimento Estudantil na UnB: organização e lu-
tas (1962-1984)" , ofereceu crescimentos significativos em relação
aos conhecimentos sobre a história do ME no Brasil e mais especific~
mente na UnB. Basicamente as atividades desenvolvidas centralizaram-
se a leituras de textos referentes a movimento estudantil e técnicas
de elaboração de projetos de pesquisa e, posteriormente, discussões
acerca dos mesmos.

As tarefas de organizaçao dos acervos do projeto fo-
ram bastante prejudicadas em virtude da excessiva carga de trabalho
que a preparação do VIII ENEH exigiu; entretanto,dentro das limita -

~çoes impostas, as atividades prosseguiram da seguinte maneira:
. Arquivo Corrente

- sistematização final da documentação
- remanejamento da documentação referente a 1986 para o ar-

quivo intermediário
- recolhimento de documentos produzidos na UnB e em outras

IES
- utilização da documentação por estudantes do curso de Hi~

tória com o intuito de subsidiar as discussões referentes
a reformulação do curso.



· Arquivo Intermediário
- prosseguimento' das descrições e indexações dos documentos
- aprimoramento da organização do acervo
- recolhimento de documentos anteriores a 1987.
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