
CAMPANHA DE RECONSTITUIÇÃO E PRESERVAÇÃO
DE FUNDOS

o SIDOCAH solicita a todos os possuidores de do-
.urnentos do Movimento Estudantil de História a doação
íe originais ou cópias para reconstituição dos acervos
l realização de pesquisas. Os interessados poderão se di-
·igir pessoalmente ao Centro Acadêmico de História, ou
sscrever à Caixa Postal 152864, CEP 70.919 - Brasília-DF.

~gradecimentos: •

À Prof~ Adalgisa Maria Vieira do Rosário, do Dept?
de História da UnB.

À Conceição, Rosalina e Tarcísio, do Serviço de
Apoio Cultural da DAC/UnB.

Às arquivistas Astréia de Moraes e Castro e Andre-
za de Moraes e Castro, pela oportunidade de estágios e
cursos que proporcionam aos estudantes de História os
conhecimentos necessários à criação do SIDOCAH.

Apoio:
Revista Humanidades - Ed. UnS.
CNRC/Fundação Nacional Pró-Memória



PROJETO
SIDOCAH

Sistema de
Informação,
Documentação
e Arquivo
do Centro
Acadêmico
de História
da Universidade
de Brasília.

11I- HISTÓRICO: • Patrocinadores:
Decanato de Assuntos Comunitários -
UnB
Decanato de Extensão - UnB
CNRC/Fundação Nacional Pró-Memória

11- OBJETIVOS:

Este trabalho surgiu devido à necessidade de
resolver o problema do distanciamento dos estudantes
do curso quanto ao convívio acadêmico, às atividades
promovidas pelo CA à falta de engajamento pela
melhoria de sua realidade de estudante universitário,
basicamente devido à desinformação e/ou má
informação. Em vista disto, os documentos do CA foram
preservados juntamente com documentos do Movimento
Estudantil de modo geral que, complementados com
documentação acadêmica, formaram um acervo que
demandava um tratamento técnico. Aproveitando a
oportunidade da experiência para enriquecimento da
formação profissional na área de documentação e
arquivo, estudantes do curso de História da UnB que
haviam realizado estágios em arquivos do Ministério da
Educação, Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, Central de Medicamentos e Câmara de
Deputados resolveram elaborar, em 1985, um projeto
que, com apoio da professora Adalgisa Maria Vieira do
Rosário, obteve dos Decanatos de Assuntos Comunitários
e de Extensão os recursos financeiros necessários,
inclusive o pagamento de bolsas aos membros da equipe.
No início de 1986 houve um desmembramento das
atividades visando preparar os acervos de outros Centros
Acadêmicos para a realização de pesquisas: o Projeto
Memória do Movimento Estudantil da UnB-
PROMEMEliJ. Hoje, 1987, estamos concluindo a
organização física dos documentos em fase corrente e
intermediária, finalizando o Código de Classificação e o
preparando para publicação juntamente com o Manual
de Operações do Sistema, o Inventário e a pesquisa
sobre o Movimento Estudantil na UnB.

• Local:
CA - História - UnB
ICC Norte - subsolo
Campus Universitário

O SIDOCAH foi criado para ser um sistema de
informação, documentação e arquivo adequado ao
funcionamento das entidades dos movimentos
populares, desde as suas atividades diárias até a
preservação e recuperação de sua hitória. Busca também
a renovação de atuação das entidades do Movimento
Estudantil, fazendo-o sair de uma fase de contestações e
reivindicações para a fase de ocupação de espaços
conquistados, captação de recursos, planejamentos e
execução de projetos que contribuam decisivamente para
o aumento de sua eficácia. O SIDOCAH surge como um
importante laboratório de atividades de pesquisa
histórica e documentação, inexistente no currículo e
departamento de História da UnB, imprescindíveis para a
boa formação do profissional da área.

Em última instância, o SIDOCAH objetiva fomentar
a consciência crítica entre os estudantes, a fim de
consolidar as entidades e fortalecer o movimento em
busca de uma melhor formação profissional e valorização
da ciência História para melhor atuar na sociedade.

• Endereço:
Cx. Postal 152864
70.919 - Brasília - DF

• Horário de atendimento:
de 2~ à 6~ feira, das 14 às 18 horas

• Acervo:
- documentos escritos: notas, programas
de chapas, relatórios, estudos,
correspondências, boletins, jornais
alternativos, recortes de jornais e revistas
produzidos e recolhidos pelo CA-
História - UnB entre 1979 e 1987.
- documentos iconográficos
- documentos fotográficos
- bibliografia básica
- assuntos: Movimento Estudantil,
História, Arquivologia e documentação,
Ensino Superior, 1'2 e 2'2 graus e outros
movimentos ocorridos no âmbito da
Universidade de Brasília.

As atividades desenvolvidas pelo Centro Acadêmico
de História da UnB no âmbito do Movimento Estudantil,
dos estudos curriculares e dos questionamentos quanto à
formação e atuação social do historiador, tornaram-no
uma entidade estudantil dinâmicca, atualizada e criativa.

No decorrer destes trabalhos, foi levada em conta a
necessidade de proporcionar aos estudantes de História
informações seguras sobre a sua realidade estudantil,
acadêmica e profissional. Os resultados foram tão
positivos que em 1985 nasceu o Projeto SIDOCAH-
Sistema de Informação, Documentação e Arquivo do
Centro Acadêmico de História, a partir do qual passou-se
a ter os recursos materiais, humanos, financeiros e
técnicos indispensáveis para o crescimento e
apefeiçoamento das atividades informativas.

• Autores:
Edilberto Sebastião Dias Campos
- Coordenador
Eloiza Rocha Pereira

• Serviços:
- Informação: divulgação de dados
decorrentes de pesquisas e
levantamentos via publicações, murais,
exposições, correspondências, reuniões,
eventos, bem como produção e
reprodução de documentos diversos.
- Documentação: levantamento e
recolhimento de documentos sobre
assuntos de interesse para as atividades
do Centro Acadêmico de História.
Captação de acervos particulares e
depoimentos.
- Arquivo: guarda, recuperação e
preservação do arquivo do CA de História
da UnB, do Centro de Estudos Históricos
de Brasília e da Central Nacional de
Informações de Estudantes de História.

I - APRESENTAÇÃO:
IV - DADOS TÉCNICOS:

• Equipe Técnica:
Marco Aurélio Lemos Santos
Nivardo Barros de Macêdo Filho
Edvânia Maria de Sousa
Desider Kremling Gomez
Antonio Ernesto Lassance de
Albuquerque Júnior

• Apoio:
Departamento de História - UnB


