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RESUMO

Nosso projeto tem por iniciativa organizar a documentação presente no arquivo privado da Associação dos Comerciantes e Industriais de Carangola (ACIAC). O acervo possui

documentos datados a partir de 1934, ano de fundação da instituição, até os dias atuais. Nossa intenção é criar um índice que possibilite futuras pesquisas por parte dos

estudantes de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Carangola, e demais interessados. Acreditamos que a sistematização desse arquivo facilitará o

trabalho do pesquisador e contribuirá para o desenvolvimento de projetos de pesquisas e elaboração de trabalhos de conclusão de curso que abordem a sociedade de Carangola

e região. Para tanto, utilizamos teóricos que nos auxiliam na organização e na separação de documentos, respeitando sua categoria a fim de assessorar o pesquisador. A

separação e catalogação baseada em sua datação tornam-se essenciais para a organização dos documentos dentro dos três tipos de arquivos existentes, isto é, corrente,

intermediário e permanente/histórico, trabalharemos com a organização, descrição documental a fim de criar uma listagem que auxilie futuras pesquisas de historiadores que se

beneficiarão com a objetividade de pesquisar por data e/ou cidade em questão, não havendo necessidade de separar a documentação antes da análise. O acervo da ACIAC

possui inúmeras possibilidades de pesquisa, dentre elas destacamos as fontes referentes aos pedidos de adesão, que demonstram a entrada de sírios, portugueses, libaneses e

italianos na região de Carangola, favorecendo, assim, o estudo da história da imigração.Até o presente momento fizemos a catalogação e separação de um grande número de

documentos, atas, propostas de adesão e documentos de fundação da entidade referida. 
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