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Objetivos
Organizar e higienizar o acervo da Comissão Pastoral da Terra (CPT-PE)
Objetivos Específicos:
Higienizar o acervo da CPT-PE - organizar o acervo institucional - organizar o acervo de livros e revistas
- organizar o acervo de fotografias.

Resumo
O Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais Prof° Dênis Bernardes (NuDoc) da Universidade Federal
de Pernambuco objetiva recolher, organizar e divulgar documentos produzidos ou relativos a movimentos
sociais. Nesse sentido, o NuDoc articula diversos projetos de extensão cuja principal atividade é o
salvamento e a organização de acervos documentais pertencentes a movimentos sociais de Pernambuco.
Com esse trabalho, visa-se promover entre os integrantes de ONG'S, sindicatos, associações de bairros e
movimentos sociais em geral uma cultura de preservação de suas memórias e histórias de luta.
O
objetivo deste projeto em especial é dar continuidade ao trabalho de salvamento e organização dos
arquivos da Comissão Pastoral da Terra em Pernambuco (CPT - PE). o NUDOC dos meios para preservar a
História e a Cultura dos movimentos sociais. Além disso, este ano será realizado um trabalho paralelo de
conservação e catalogação do acervo documental mais recente da Comissão Pastoral da Terra (CPT- NE).
Para tanto, serão realizadas atividades de ampliação, organização, informatização e disponibilização do
acervo do NUDOC e CPT por meio do recolhimento de outros documentos, implementação de um sistema
eletrônico que reúna informações sobre outros centros de memória e manutenção de um serviço de
atendimento ao público. Com tais atividades, espera-se fortalecer uma cultura de preservação da
memória nos movimentos sociais, evitando que documentos insubstituíveis se dispersem ou desapareçam,
valorizando, assim, suas identidades, e estimulando atividades conjuntas entre Sociedade e Universidade,
fomentando a pesquisa sobre os movimentos sociais de Pernambuco e do Brasil.

