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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 56/2017 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO:  

O programa objetiva consolidar o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do 

Pontal CEPDOMP-UFU, no trabalho de identificação, catalogação, tratamento,  

digitalização e disponibilização de documentos na internet. Esses documentos 

compõem-se  dos arquivos da Prefeitura e Fundação Cultural de Ituiutaba, dos arquivos 

e coleções de memorialistas e das Atas da Câmara Municipal. 

 

JUSTIFICATIVA: 

O programa Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Pontal: memória, 

história e cidadania da linha Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, do 

subtema ''Promoção, Educação e Informação para o Patrimônio Cultural'', se justifica 

pela necessidade de continuidade e consolidação do Centro de Documentação, 

Pesquisa e Memória do Pontal (CEPDOMP)  que  visa promover a preservação da 

documentação e da memória de Ituiutaba e região, visto que se constitui em única 

instituição, em toda a região do Pontal, que se ocupa deste trabalho em função da 

inexistência de arquivo público e de políticas que atuem pela preservação  do 

patrimônio cultural na região. A catalogação, tratamento e digitalização de documentos 

visam atender um público diversificado: a organização e catalogação de documentos 

públicos atende especialmente as necessidades das instituições parceiras (Prefeitura, 

Fundação Cultural e Câmara de Vereadores), mas também à comunidade de 

estudantes, pesquisadores e população que poderá acessar esta documentação. O 

mesmo ocorre em relação aos acervos reunidos por colecionadores e memorialistas, 

pois ao serem disponibilizados contribui para a produção do conhecimento sobre a 

região. 

 

 

OBJETIVOS: 

GERAL 

- Fomentar a preservação da memória e a produção do conhecimento sobre a 

história regional e local; - Contribuir para a formação de profissionais que se 

dediquem à preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural.  

ESPECÍFICOS 

- Continuar o trabalho de identificação, organização, catalogação, tratamento e 

digitalização da documentação inventariada e recolhida nas instituições e que 

constituirá o acervo do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Pontal; 

- Continuar a organização e manutenção do Centro de Documentação;  
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 - Disponibilizar o acervo digital do CEPDOMP na internet;  

- Identificar, catalogar e divulgar por meio digital o acervo de jornais da Fundação 

Cultural de Ituiutaba e das  Atas da Câmara Municipal de Ituiutaba;  

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

O bolsista deve ser discente do Curso de História do Pontal, ter disponibilidade de 20 

horas semanais para dedicar-se às tarefas a serem executadas no CEPDOMP. Além 

disso, o bolsista deve ter domínio das tecnologias digitais. 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

O bolsista participará das seguintes atividades: 

 -estudo da bibliografia sobre o tema do programa; 

- treinamento para conhecimento das rotinas de trabalho no CEPDOMP e formação de 

equipes de trabalho adquirida; 

- catalogação, higienização e digitalização de documentos;  

- classificação e organização do acervo conforme normas da arquivologia;  

- produção de artigo científico sobre a documentação e experiência adquirida. 

- Contribuir na confecção de material de divulgação e do guia do Centro de 

Documentação.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A participação do discente do Curso de História como bolsista no CEPDOMP ampliará 

seu conhecimento e formação como historiador vinculado à pesquisa e à extensão 

ampliando o campo de possibilidades de sua atuação como profissional. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. 

Para tanto, serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por alunos e 

pelos coordenadores do Programa, Projetos e subprojetos. 

 

Uberlândia, 04 de agosto de 2017. 


