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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas e os 

resultados do plano de trabalho denominado “Organização e preservação de documentos 

permanentes do Colégio de Aplicação”, parte integrante do projeto Organização e 

produção de documentação histórica do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do 

Colégio de Aplicação (Cemdap).  

O plano de trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de atividades 

investigativas para a organização e produção de documentação histórica do Centro de 

Pesquisa, Documentação e Memória do Colégio de Aplicação (Cemdap) e referências 

bibliográficas, com a finalidade de reunir, preservar e divulgar a documentação a respeito 

da memória institucional.  

As atividades foram desenvolvidas no Centro de Pesquisa Documentação e 

Memória do Colégio de Aplicação (Cemdap), localizado no Campus Universitário de São 

Cristóvão.  

 

2. OBJETIVOS  

 

Objetivo geral: 

Desenvolver ações visando a organização de documentação histórica e bibliográfica do 

acervo do Centro de Pesquisa Documentação e Memória do Colégio de Aplicação 

(Cemdap) com a finalidade de preservar, divulgar e valorizar o patrimônio escolar e a 

história do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. 

 

Objetivos específicos: 

-Coletar e reunir acervos materiais e imateriais do patrimônio cultural do CODAP; 

-Executar atividades de tratamento e conservação dos materiais coletados; 

-Desenvolver atividades para catalogação do material levantado; 

-Organizar o espaço para o acondicionamento, preservação e exposição do acervo; 

 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida através da realização, no Centro de Pesquisa 

Documentação e Memória do Colégio de Aplicação (Cemdap), de atividades de separação, 

identificação de documentos permanente e material bibliográfico. Para isso serão utilizados 

métodos e procedimentos da pesquisa histórico-documental e de técnicas de manejo de 

arquivos (ZAIA, 2004).  

Assim, a pesquisa cumpriu os seguintes procedimentos e/ou fases da pesquisa 

documental junto ao acervo documental e bibliográfico do Cemdap:   

-coleta de documentos; 

-produção de pacotilhas;  

-digitalização de documentos; 

-transcrição de informações; 

-produção de fichas de informações documentais; 

-organização de objetos da cultura material; 

-organização de referências bibliográficas. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O desenvolvimento do plano de trabalho contribuiu com o projeto através da 

realizarão das seguintes atividades orientadas: coleta e separação e identificação de 

documentos para análise, leitura de documentos selecionados para uma descrição prévia, 

digitalização de documentos, produção de fichas de resumo, coleta dados para subsidiar a 

classificação dos documentos, catalogação de material bibliográfico no software livre de 

gerenciamento de bibliotecas e de acervos - Biblivre. 

O desenvolvimento das atividades proporcionou a aquisição e/ou desenvolvimento 

de competências e habilidades relacionadas com o gerenciamento de acervo documental e 

bibliográfico. Para a comunidade escolar e universitária como um todo, a preservação e 

valorização da memória e a produção de documentação para o Cemdap. 

As pacotilhas organizadas e/ou revisadas resultantes das ações do planto de trabalho 

estão disponíveis para consulta no Cemdap. Igualmente, o material bibliográfico catalogado 

encontra-se hospedado na plataforma Biblivre. 



 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 A finalização do plano de trabalho resultou na organização de novas pacotilhas de 

documentos permanentes e a revisão da lista de documentos para consulta, referentes a 

documentação do Colégio de Aplicação (UFS). 

Outra finalização importante foi o auxílio na continuação da catalogação de material 

bibliográfico no sistema Biblivre. 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES 

Além do proposto no plano de trabalho, foram realizadas outras atividades, relacionadas em 

sequência: 

-Atendimento de estudantes na consulta ao acervo documental e bibliográfico do Centro de 

Pesquisa Documentação e Memória do Colégio de Aplicação (Cemdap); 

-Participação na organização da Exposição comemorativa 60 anos do Colégio de 

Aplicação; 

-Monitoria na Exposição comemorativa 60 anos do Colégio de Aplicação. 
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