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RESUMO

O atual trabalho visa proceder a preservação, relação e difusão dos conteúdos culturais e históricos da sociedade sul mineira salvaguardados pelo Centro de Memória Cultural do

Sul de Minas – CEMEC. Com o objetivo de contribuição para a criação, circulação e fruição da memória cultural brasileira, através da elaboração e construção desse projeto,

pretende-se oferecer um acesso democrático para a consulta dos documentos históricos e culturais disponibilizados em nosso arquivo, sediado na UEMG Unidade Campanha.

Nosso trabalho foi voltado para a preservação do acervo histórico regional do sul de Minas e realização de pesquisas vinculadas ao CEMEC que contém um vasto acervo de

documentos (atas da câmara municipal, processos cíveis e criminais, livros notariais, acervo fotográfico, acerco de colégios religiosos, etc.) datados entre os séculos XVII ao XX.

Nesse acervo, foram analisados e identificados 306 documentos referentes à divisão de terras, distribuídos em 62 caixas compreendidos entre o período de 1826 a 1906; além de

32 documentos classificados como autuação, distribuídos em 20 caixas, compreendendo o período entre 1800 a 1897. Material esse, que através de doações, compôs o acervo

de grande valor documental que vem sendo constantemente procurado por pesquisadores de todo o Brasil. Assim, foram cumpridas as etapas de higienização, organização dos

documentos e acondicionamento da documentação em caixas próprias. Todas as caixas foram etiquetadas e depositadas nas prateleiras conforme numeração sistematizada em

um novo e atualizado banco de dados. O próximo passo será a digitalização e disponibilização da documentação ao público, seja ele formado por: estudantes, pesquisadores e

leigos, a fim de facilitar ainda mais o acesso às informações contidas na documentação preservada em nosso arquivo. 
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