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RESUMO

Luis Fernandes de Souza exerceu, entre outros, o cargo de prefeito de Divinópolis entre os anos de 1955 e 1959, professor de matemática e física, diretor de importantes

colégios, engenheiro do estado de Minas Gerais. Teve grande participação na construção de usinas hidrelétricas, também em Divinópolis, e foi responsável pela construção de

dezenas de escolas nas diversas comunidades rurais e na periferia urbana do município, fato que, posteriormente, o levou a ser designado como Secretário Municipal de

Educação e Cultura. Sua atuação no campo educacional não se reduziu à construção de escolas. Seu envolvimento com os debates educacionais que ocorriam no Brasil e no

exterior possibilitou ao município estar concatenado com o que de mais avançado se discutia acerca dos processos de ensino e aprendizagem e de escolarização.

O projeto tem como objetivo catalogar, organizar e descrever as peças que compõe este acervo –  sendo estas, documentos diversos, fotografias, livros, objetos pessoais, entre

outros – doado para o Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho – CEMUD e disponibilizá-lo para pesquisa e visitação do publico online no Portal Emredes

(www.emredesorg.br), criado com esse intuito a partir de uma premiação do IBRAM.

Para isso, são feitas fichas cadastrais, através das quais a coleção é inteiramente analisada e descrita em todos os seus aspectos. Em seguida, são digitalizadas e vinculadas a

suas respectivas pastas para, finalmente, serem disponibilizadas no site.

Até o presente momento, o projeto se encontra na fase de descrição que, devido ao grande volume de peças, toma um grande período de tempo e exige um maior esforço.

Encerrada essa etapa, será feita uma reorganização da documentação, separando e classificando as peças por tipo, gênero, espécie, formato e suporte para, em seguida, fazer

sua digitalização, vinculação com as fichas feitas na primeira etapa e disponibilização no Portal.
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