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PROJETO ACERVOS FOTOGRÁFICOS

ORGANIZANDO MEMÓRIAS E PRODUZINDO HISTÓRIAS

1. APRESENTAÇÃO 

O  presente  trabalho  visa  a  realização  de  um Projeto  de  Organização  dos

Acervos Fotográficos das Salas de Cinema no Estado do Espírito Santo, com o

intuito  de  resgatar  a  memória  fotográfica  do  cinema  capixaba buscando

informações  referentes  à  história  do  cinema  no  Espírito  Santo,  material

fotográfico e humano que estão dispersos na memória e em acervos pessoais

das famílias dos donos dos cinemas, e será produzido como requisito final de

avaliação da disciplina Práticas em Arquivo II, sob a orientação do Professor

André Malverdes.

2. JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento do processo de pesquisa e disseminação da informação

está inserido dentro de um ambiente social de modo que a produção de novas

informações  baseadas  em  fontes  históricas  permitirá  à  sociedade  um

conhecimento histórico antes não revelado.

Através  do  projeto  proposto,  desenvolveremos  nosso  papel  de  cidadãos

preocupados  com  o  resgate  da  história,  e  acima  de  tudo,  Gestores  da

Informação.

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Aplicar conhecimentos arquivísticos para organizar as fotografias dos fundos

documentais.
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3.2 Específicos 

· Identificar e separar as fotografias;

· Relacionar as informações em uma base de dados;

· Ordenar e classificar as fotografias através das técnicas arquivísticas;

· Apresentar um produto final que será um acervo fotográfico catalogado e

indexado conforme técnicas arquivísticas;

· Produção de um relatório final  sobre as atividades e o  fim obtido como

resultado

·

4. METODOLOGIA 

· Reuniões semanais com os integrantes do Projeto de Práticas em Arquivos

II,  visando  à  organização  das  etapas  do  mesmo,  sob  orientação  do

professor;

· Utilização de computador para execução das tarefas;

· Consultar  acervo  das  famílias  (se  necessário)  em  busca  de  maiores

informações  sobre  a  representatividade  da  fotografia  com  tutores  das

mesmas;

· Consultar Instituições como o Arquivo Público Estadual.

· Registro das etapas, em formulários, produzido pela equipe;

· Consulta aos textos técnicos científicos pertinentes;

· Seleção e indexação das fotografias.

5. PRAZO PARA EXECUÇÃO 

A realização do Projeto  se dará no período letivo  2009/01 da Universidade

Federal do Espírito Santo, entre os dias 07 de abril à 07 de julho de 2009, nas

aulas previstas no calendário acadêmico e alguns encontros extracurriculares.
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6. RECURSOS 

6.1 Humanos

Especificação Quantidade

de pessoas

Carga Horária

Semanal

Remuneração

      Mensal

 Remuneração

         Total

Arquivista 01   30 horas R$ 1.700,00 R$ 5.100,00

Estagiário História 01 20 horas R$    465,00 R$ 1.395,00

Estagiário Arquivologia 04 20 horas R$    465,00 R$ 1.395,00

Total 06 - R$ 2.630.00 R$ 7.890.00
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6.2 Físicos 

Sala para realização do projeto.

6.3 Materiais 

· Mesa com 5 cadeiras;

R$ 1.700,00 

R$ 465,00 R$ 465,00 

R$ 5.100,00 

R$ 1.395,00 R$ 1.395,00 

R$ 0,00 

R$ 1.000,00 

R$ 2.000,00 

R$ 3.000,00 

R$ 4.000,00 

R$ 5.000,00 

R$ 6.000,00 

30 horas por semana 20 horas por semana 20 horas por semana

1 1 4

Arquivista Estagiário História Estagiário Arquivologia

Custo

Tempo

Recursos & Investimentos Mensal

Total
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· Computador com acesso à internet;

· Materiais de escritório (caneta, bloco de papel, cd e dvd para gravações,

pendrive etc. );

7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

ATIVIDADES PERÍODO

Abril  Maio Junho Julho

Reunião com o Professor 07 19 02 

Reunião com o grupo 14 e 28 05 e 26 03, 16 e

23

01

Consulta a sites relacionados 1 à 30 01 à 30

Elaboração  de  Projeto  de

organização

14, 22 e

28

12 e 28 01

Entrega  de  Projeto  de

organização

05

Elaboração  de  formulário  e

Manual de indexação

19 à 26 3 à 16

Entrega  de  Manual  e

Formulário

30

Indexação de fotografias 02 à 30

 Entrega Relatório Final 07

8. RESULTADOS ESPERADOS:

· Adquirir experiência na organização de acervos;

· Mostrar o potencial da arquivística em meio ao desenvolvimento

sociocultural.

· Colocar o acervo a disposição de pesquisadores e unidades de

informação.

· Classificar e indexar o acervo.

· Aprimorar a prática de tratamento de fotografias.


