
Serviços
• recolhimento e organização de acervos

documentais sobre o Movimento Estudantil da
UnB;

• apoio e realização de pesquisas;
• apoio a experiências do mesmo sentido.

o PROMEMEU solicita a todos aqueles que possuírem
documentos sobre o movimento estudantil, em
especial sobre o M. E. na UnB, que façam doação dos
mesmos (originais ou cópias) a este Projeto, a fim de
que seja possibilitada a reconstituição deste
movimento. Os interessados poderão se dirigir ou
escrever ao endereço acima.

- Agradecimentos
• À Professora Adalgisa Maria Vieira do Rosário, do

Dept? de História da UnB.
• À Conceição, Rosalina (Tuca), Tarcísio e Raimundo,

do Serviço de Apoio Cultural do DAC/UnB.
• Às Senhoras Clara Alvim, Sueli, Vera e Silvia, da

Fundação Nacional Pró-Memória.
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11I - HISTÓRICO:

A idéia do Projeto Memória do Movimento
Estudantil da UnB - PROMEMEU surgiu como um
desdobramento do Projeto Sistema de Informação,
Documentação e Arquivo do Centro Acadêmico de
História da Universidade de Brasília - SIDOCAH, com o
objetivo de dar à massa documental das entidades
representativas estudantis da UnB uma organização
sistematizada visando a sua preservação, o resgate e a
divulgação da sua história.

Durante todo o ano de 1986 o PROMEMEU passou
por diversas fases, desde a elaboração do ante- projeto
para a solicitação de recursos junto à UnB, passando pelo
detalhamento da proposta de trabalho para inscrição no
Programa Nova Universidade do Ministério da Educação,
até atingir um grau elevado de maturidade que
permitisse iniciar o 2'?semestre com uma metodologia
mais apropriada para atingir seus objetivos.

Basicamente dividido em três fases, o Projeto
inicialmente cuidou de se inteirar das características dos
acervos documentais estudantis existentes na UnB e da
busca de apoio técnico-financeiro, para logo em seguida
dar à massa documental dos acervos do DCE, do CA de
Arquitetura e do CA de História, o tratamento técnico
adequado. A terceira fase, que se inicia neste primeiro
semestre de 1987, será caracterizada pelo trabalho de
pesquisa histórica, tendo como temática principal a
História do Movimento Estudantil na Universidade de
Brasília.

Esperamos, ainda, que no futuro este projeto venha
a se tornar um centro de documentação sobre o
Movimento Estudantil brasileiro, viabilizando-se assim
uma melhor preservação da História deste movimento
social.

Para o desenvolvimento destas atividades tem sido
fundamental o apoio da Universidade de Brasília, através
do Departamento de História, do Decanato de Assuntos
Comunitários, do Decanato de Extensão e da Fundação
Nacional Pró-Memória, através do Centro Nacional de
Referência Cultural.

- Pesquisadores

• Rinaldo Paceli F. de Oliveira
• Maria Lúcia de Santana Braga
• Tereza Eleutério de Sousa
• Liliana Moreira Porto

11 - OBJETIVOS:
- Apoio
• Departamento de História - HIS
• Decanato de Assuntos Comunitários - DAC
• Decanato de Extensão - DEXO PROMEMEU tem como objetivo geral promover

o resgate e a divulgação da História do Movimento
Estudantil, por meio da organização dos acervos
particulares e da promoção de pesquisas.

Acreditamos que estas experiências, já
desenvolvidas no C. A. de História, estimularão outras
entidades do Movimento Estudantil da Universidade de
Brasília e de outras Instituições de Ensino Superior de
nosso país a preservarem os seus acervos correntes.

O PROMEMEU visa, também, oferecer uma
complementação acadêmica a estudantes na área das
Ciências Humanas, em especial aos de História,
concretizando desta forma idéias correntes no
movimento estudantil de História sobre a adequada
formação profissional do historiador.

Finalmente, este projeto vai de encontro à
necessidade de fortalecimento do Movimento Estudantil
brasileiro, apresentando as contribuições dos estudantes
da Universidade de Brasília a este movimento e ao
processo político nacional.

Patrocinadores
• Universidade de Brasília - UnB
• CNRC/Fundação Nacional Pró-Memória

- Local
• Centro Acadêmico Sérgio Barreira - História -
UnB
• ICC Ala Norte - Subsolo
• Campus Universitário

- Endereço
• Cx Postal 152864
• 70919 - Brasília-DF

- Horário de Atendimento
• de segunda à sexta-feira, das 14 às 18 horas

A historiografia brasileira tem buscado, nos últimos
anos, superar as limitações da História Oficial, buscando
conhecer as contribuições de setores não considerados
por esta perspectiva. Sabemos, por meio de informações
orais e dos escassos estudos existentes, que o
Movimento Estudantil, em particular o da Universidade
de Brasília, tem contribuído significativamente para a
dinamização do processo político brasileiro, seja através
de intervenções diretas, seja através da formação de
quadros políticos. Contudo, a participação política dos
estudantes sempre ressentiu-se das deficiências
existentes nos seus próprios processos de produção,
preservação e divulgação da sua história.

A necessidade de conhecer a história deste
movimento dentro da UnB, para melhor orientar sua
prática política, levou um grupo de estudantes do Centro
Acadêmico de História desta Universidade a desenvolver
o Projeto Memória do Movimento Estudantil da
Universidade de Brasília - PROMEMEU.

IV - DADOS TÉCNICOS:

- Autores/Pesquisadores
• Edilberto Sebastião Dias Campos (Coordenador)
• Marco Aurélio de Lemos Santos (Coordenador)
• Nivardo Barros de Macêdo Filho
• Edvânia Maria de Souza
• Desider Kremling Gomez
• Antonio Ernesto L. de Albuquerque Júnior

- Acervos
• o PROMEMEU tem sob sua guarda os seguintes
acervos documentais:

•• Arquivo do Diretório Central dos
Estudantes da UnB, DCE - Livre
"Honestino Monteiro Guimarães". (datas
limite: 1979 - 1985)

•• Arquivo do Centro Acadêmico de
Arquitetura e Urbanismo da UnB. (datas
limite: 1965 - 1986)

•• Documentação do Centro Acadêmico de
História da UnB. (datas limite: 1979 -
1986)

•• Documentos doados pelo ex-estudante
da UnB, Orlando Cariello. (datas limite:
1968 - 1979)

•• Documentos doados pelo estudante de
História da UnB, Antônio Ricardo Guillen.
(datas limite: 1974 - 1985)

•• Arquivo do MTEU - Mostra de Trabalhos
dos Estudantes da UnB. (data: 1985)

I - APRESENTAÇÃO


