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RESUMO – A proposta do projeto é organizar os acervos do Arquivo Cândido de Mello Neto (ACMN), 
que estão sob responsabilidade do Museu Campos Gerais (MCG). Muitas atividades foram 
estabelecidas e realizadas, entre elas a organização dos documentos; sua higienização; catalogação; 
alimentação do banco de dados e a criação de diversos instrumentos de pesquisa. Com essas ações 
os pesquisadores interessados terão acesso a um rico acervo que está disponível para pesquisa, 
mas não se encontra inventariado, o que atrapalha sua divulgação. Como o ACMN não possuía 
instrumentos de pesquisa que apresentassem o conteúdo dos documentos para facilitar a procura 
acabava por retardar o processo de investigação. Partindo desses pressupostos, o projeto atende a 
essa demanda de fonte de pesquisa de acervos específicos e de organização, além de permitir aos 
acadêmicos do curso de História a oportunidade de colocarem em prática os estudos desenvolvidos 
em sala de aula sobre arquivos e fontes de pesquisa. Os objetivos do projeto são: realizar a 
higienização, organização e catalogação dos documentos do Arquivo Cândido de Mello Neto 
existentes no MCG; elaborar instrumentos de pesquisa dos diferentes acervos existentes no ACMN 
(versão impressa e virtual); estimular a prática interdisciplinar envolvendo profissionais de diferentes 
campos do saber (técnicos do MCG e os acadêmicos) em um processo educativo, cultural e científico 
que articula o ensino, a pesquisa e a prática de forma indissociável; alimentar o site do MCG 
(www.uepg.br/museu) disponibilizando para download os instrumentos de pesquisa confeccionados. 
Até o presente momento foi concluída a catalogação e conferência de todos os documentos sobre 
Anarquismo e sua digitalização. Também foi concluída a catalogação dos livros que compõem a 
Biblioteca; dos objetos tridimensionais e está às vésperas de terminar a catalogação dos documentos 
sobre Integralismo e sua digitalização. Foi iniciada a catalogação de parte dos Documentos 
Particulares. 
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