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Unidade de Origem: Departamento de Teoria Geral do
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Local de Realização: As atividades serão desenvolvidas no edifício sede da Faculdade de Direito do Recife,
particularmente em sua Biblioteca setorial (Obras Raras), Arquivo, Laboratório de Informática, e em sala própria do
Projeto, localizado no Anexo II do CCJ (2º Andar). Ademais, todo o material digitalizado e produzido será
disponibilizado em plataforma eletrônica: www.ufpe.br/memoriafdr As instalações já vem sendo utilizadas há 2 anos,
em continuidade às ações do referido Projeto.

Resumo da Proposta:
O Projeto de Extensão Memória Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife propõe contribuir com a política de
preservação e difusão do patrimônio cultural da FDR, representado por documentos que reúnem sua memória
acadêmica e histórica depositada no acervo da Coleção Especial da sua Biblioteca e em seu Arquivo Histórico. As ações
do projeto envolvem também a realização de visitas guiadas, minicursos e outros eventos tendo por referência o
patrimônio cultural da FDR, voltadas ao público em geral e com a participação intensa de estudantes, servidores e
docentes da UFPE, além de interessados externos à IES. Realizado o projeto, a Universidade Federal de Pernambuco e o
Centro de Ciências Jurídicas cumprirão com a sua responsabilidade legal e social de disponibilização, acesso e
conservação do bem público e da memória documental, histórica e cultural da mais antiga escola jurídica do Norte do
Brasil, a Faculdade de Direito do Recife, levando ao acesso de todos de parte da memória acadêmica, intelectual e
histórica que o Curso Jurídico exerceu ao longo dos seus 190 anos de atividades em nosso País. Como potencial de
impacto do projeto, tem-se a divulgação mundial na plataforma digital da UFPE, com os dados obtidos da digitalização,
conservação do acervo histórico com o devido tratamento e mapeamento, além da logística preventiva contra a perda
indeterminada de elementos históricos capazes de revelar o processo de nacionalização do Direito brasileiro,
notadamente com a atuação da Escola do Recife e os docentes da Faculdade de Direito do Recife.

Objetivo Geral:
Contribuir, através do envolvimento interdisciplinar entre discentes, docentes e técnicos administrativos da
Universidade Federal de Pernambuco e demais pessoas interessadas, para com o resgate da memória institucional da
Faculdade de Direito do Recife, por meio de várias ações que possibilitem ao público em geral conhecer não apenas o
edifício histórico em que situada, mas também o seu acervo patrimonial que guarda parte importante da História do
Brasil, de Pernambuco e da própria Universidade Federal de Pernambuco.

Objetivos Específicos:
a) realizar ações de conservação e disponibilização em meio digital (www.ufpe.br/memoriafdr) de parte do acervo
histórico bibliográfico da Faculdade de Direito do Recife, mormente as produzidas nos séculos XX e XIX por alunos e
professores, dotadas de alto valor histórico jurídico e cultural, ressaltada enquanto importante local de
desenvolvimento de ideias jurídicas e culturais, fazendo com que os envolvidos tomem parte da vida cultural da
FRD/UFPE, nos termos do art. 27, 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos;

b) preservar, digitalizar e dar acesso público às Memórias Acadêmicas elaboradas por ordem do Governo Imperial e
Republicano no século XIX;
c) realizar ações que visem a resgatar para a comunidade em geral o valor histórico da Faculdade de Direito do Recife,
como palestras, visitas, exposições;
d) dar continuidade às iniciativas encetadas com apoio da PROEXC nas comemorações dos 70 anos da Universidade
Federal de Pernambuco e nos 190 anos da Faculdade de Direito do Recife (agosto de 2017-agosto de 2018);
e) integrar e articular atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do acervo histórico da Biblioteca e Arquivo
da Faculdade de Direito do Recife, colocando em prática os conhecimentos teóricos e acadêmicos adquiridos pelos
discentes dos Cursos de Direito, História e Biblioteconomia, em perspectiva interdisciplinar e enfatizando a
sensibilização quanto ao direito humano à informação e ao conhecimento da nossa memória histórica institucional;
f) aperfeiçoar o âmbito permanente de discussão a respeito do direito à memória e à cultura visando, ao fim,
sensibilizar os estudantes e demais envolvidos na ação extensionista, quanto à importância de ações e políticas públicas
de natureza cultural;
g) estabelecer um ambiente propício à integração na Universidade de estudantes selecionados como Bolsistas de
Iniciação Acadêmica (BIA), desenvolvendo uma consciência cidadã quanto à preservação da memória institucional
aliada à vida acadêmica e cultural;
h) fortalecer os espaços extensionistas no âmbito do Centro de Ciências Jurídicas, em diálogo institucional com outros
centros, mormente o Centro de Filosofia e Ciências Humanas e o Centro de Artes e Comunicação, sobretudo para fins
do fortalecimento da orientação legal de curricularização da extensão;
i) consolidar o Projeto Memória Acadêmica como instância de realização de atividades de pesquisa (PIBIC, PósGraduação) integradas aos resultados das atividades extensionistas realizadas nos últimos anos;
j) favorecer a implementação da Ação Curricular de Extensão no curso de Direito da UFPE;
l) integrar servidores técnico-administrativos e docentes da Faculdade de Direito do Recife/Universidade Federal de
Pernambuco na realização de atividades de preservação cultural e de memória institucional da UFPE, minimizando,
assim, o risco de esfacelamento memorial;
m) estimular no âmbito da UFPE a consciência de preservação do acervo histórico de interesse nacional, estimulando o
público interessado neste acervo a tomar parte em tais ações.

