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RESUMO

                O projeto trata-se da organização do acervo do ex-ferroviário José Valério, que é composto por mais de 10 pastas organizadas por décadas contendo todo material que

ele considerou importante: noticiário da imprensa local e regional, fotos urbanas e retratos, cópias de documentos de arquivos, cartórios e outros. 

		Temos por finalidade divulgar todos esses documentos que José Valério colecionou, sendo desenvolvidas essas atividades no Centro de Memória, as quais são constituídas de

quatro momentos, sendo o primeiro iniciado com uma formação teórica de conceitos importantes para a arquivística, ressaltados nas obras "Manual de Gestão de Documentos -

Arquivo Público Mineiro"; "Arquivos Permanentes" e "Arquivos pessoais"; o segundo onde foram digitalizados todos os documentos; e o terceiro e quarto momento, onde o nosso

trabalho se concentra atualmente, que é a realização das fichas individuais e de séries dos documentos e a divulgação virtual do acervo no portal EmRedes

(www.emredes.org.br).

		Através desse trabalho é possível desenvolver uma ação extensionista, onde além dos membros acadêmicos, qualquer pessoa que tenha interesse sobre o tema tem a

possibilidade de ter acesso aos arquivos, fazendo uma ligação entre a universidade e a comunidade, onde esses poderão consultar o material no portal EmRedes, ou até mesmo

ter um contato maior durante as exposições do acervo realizadas pelo Cemud. A partir daí, inicia-se uma transmissão de ensinamentos, sendo de total importância tanto para

pesquisas sobre a região, quanto para um aprofundamento pessoal.

		Além disso, este acervo contribui não somente para a história, mas para outras áreas do conhecimento, visto que através dos documentos, pode ser realizada uma comparação

de como era a região e como ela foi transformada, quais foram os impactos ambientais gerados, quais mudanças sociais aconteceram, dentre outros fatores, auxiliando na

formação dos estudantes e na construção histórica de toda a comunidade.
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