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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
DA PUC-SP

Telefones:
Coleção Arquivos Universitários
•

Diretório dos Arquivos da PUC-SP (publicação
eletrônica e de divulgação interna)

Publicações Especiais
•

Guia dos Arquivos das Santas Casas de
Misericórdia do Brasil: fundadas entre 1500 e
1900.

(55 11) 3872-6246 / 3872-7461 /
3872-8323 / 3864-1771
Fax:
(55 11) 3673-0691
Horário de atendimento:
De 2ª a 6ª feira, das 9:30 às 17:00 horas
Para informações completas e atualizadas sobre
nosso acervo e serviços consulte nosso site:
http://www.pucsp.br/cedic

HISTÓRIA E OBJETIVOS
Criado em 1980, a partir de iniciativas de grupos de
professores, num contexto de grande vitalidade da
reflexão na área das ciências humanas e de
afirmação da Pós-Graduação na Universidade, o
CEDIC se estruturou como centro de documentação
da PUC-SP, tendo por objetivo dar suporte à pesquisa
acadêmica, às atividades de ensino e de extensão.
A partir de 1986 passou a reunir, tratar e
disponibilizar conjuntos documentais de movimentos
sociais ligados à Igreja e movimentos de educação,
constituindo-se num espaço de preservação da
memória social brasileira.

culturais, urbanos e rurais, de educação e por
direitos humanos, correspondendo a 800.000
documentos.

Coleções
Formadas em torno de temas como grupos sociais –
índios, negros, migrantes e mulheres – e suas
expressões culturais, vida urbana, luta pela terra e
direitos
humanos,
correspondem
a
150.000
documentos textuais, iconográficos, sonoros e
audiovisuais.

De natureza diversificada e com temáticas
abrangentes, concentrando-se nas décadas de 1960,
1970 e 1980, hoje o acervo do CEDIC é constituído
por uma vasta documentação sobre a história e a
organização da sociedade brasileira, bem como suas
relações com a América Latina e Central, além de
fornecer dados significativos para a construção da
história da própria PUC-SP.
As atividades do CEDIC estruturam-se hoje em torno
de quatro áreas:
•

Programa
de
Tratamento
Elaboração de referências;

•

Programa de Conservação e Reprografia;

•

Programa de
Intercâmbio;

•

Programa Memória PUC-SP.

Apoio

à

Documental

Pesquisa,

Difusão

• Reprodução de microformas em papel;
• Digitalização de
documentos e
microformas;
• Restauração
digital de som
(documentação
oral).

Periódicos

Eventos e Treinamentos

Jornais,
revistas
e
boletins oriundos da
Imprensa alternativa, de
movimentos sociais, da
igreja, de cultura e
variedades, e periódicos
científicos das áreas de
Ciências
Sociais,
História e Arquivologia.

•

•

•

e

Biblioteca de apoio
e

Voltada para as áreas de memória social
documentação contempla cerca de 3.500 volumes.

e
•

Reconhecido por seus pares como produtor de
conhecimento na área de documentação e memória,
o CEDIC foi chamado a participar de discussões
científicas e políticas nesse campo no âmbito da
Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP), da
Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) e do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), passando
ainda a integrar o Conselho Internacional de
Arquivos / UNESCO, através da Seção de Arquivos
Universitários e Instituições de Pesquisa, e à
Associação Brasileira de História Oral (ABHO).

ACERVO
Fundos
Arquivos originados pela PUC-SP e por movimentos
sociais ligados à Igreja, movimentos estudantis,

SERVIÇOS

Seminários sobre preservação e tratamento
do patrimônio documental, bem como sobre
as pesquisas realizadas com o acervo do
CEDIC ou a ele relacionadas.
Curso de extensão cultural “Introdução à
Política e ao Tratamento dos Arquivos”:
dedicado à apresentação do universo
teórico-metodológico da Arquivologia. Há
possibilidade de versão do curso in
company.
Visitas Técnicas: visitas monitoradas às
dependências
do
Centro,
fornecendo
informações técnicas sobre sua estrutura
física, seus equipamentos e rotinas de
trabalho;
Estágio: programa de estágio para alunos
de graduação da própria Universidade e
programas específicos para profissionais da
área.

Consulta
•

Assessoria Técnica

Disponibilização do acervo para consulta pelo
público em geral.

•
•

Equipamentos
•
•
•

Leitores de microfilmes para consulta
empréstimo;
Leitores de microfichas para consulta;
Equipamentos de som para consulta.

Reprografia
•
•

Microfilmagem de documentos, realizada tanto
nas dependências do CEDIC, como fora delas;
Duplicação de microfilmes em diazo;

e

•
•
•
•

Implantação de centros de documentação;
Organização e descrição de arquivos e de
coleções de documentos;
Implantação de programas de conservação
preventiva;
Implantação de programas e laboratórios de
microfilmagem de preservação;
Implantação de laboratórios de
documentação oral; e
Elaboração de projetos de história oral,
incluindo metodologias de produção e de
processamento de documentos orais.

