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Objetivos: O objetivo geral deste projeto é dotar o Núcleo de Documentação dos
Movimentos Sociais dos meios para resgatar e preservar a História e a Herança dos
movimentos sociais de Pernambuco e do Brasil. Especificamente tem por objetivos:
• Organizar e ampliar o acervo do NUDOC, mediante a localização e recolhimento de
documentos produzidos ou relativos aos movimentos sociais, tais como jornais,
impressos, fotografias, vídeos, depoimentos, objetos e outros;
• Disponibilizar o acervo ao público mediante a manutenção diária de pessoal para
atender às solicitações de pesquisa e consulta pública, pessoalmente e via Internet;
• Produção de vídeos;
• Capacitar estudantes e lideranças de movimentos sociais para a produção de material
audiovisual sobre as atuações mais recentes dos movimentos sociais;
• Realizar cursos, seminários e outras atividades análogas relacionadas com o estudo dos
movimentos sociais.

Resumo: O Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais da Universidade Federal de
Pernambuco (NUDOC) objetiva recolher, organizar e divulgar documentos produzidos ou
relativos aos movimentos sociais, sob a coordenação de professores de Comunicação
Social, História e Serviço Social e com a participação de estudantes e representantes de
movimentos sociais e outras entidades. O objetivo deste projeto é dotar o NUDOC dos
meios para preservar a História e a Cultura dos movimentos sociais. Para tanto, serão
realizadas atividades de ampliação, organização, informatização e disponibilização do
acervo do NUDOC 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; valorizar suas identidades;
além de estimular atividades conjuntas entre a sociedade e a Universidade, fomentando
a pesquisa sobre os movimentos sociais de Pernambuco e do Brasil.

