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Objetivos
Geral: Através desta atividade extensionista, deseja-se estabelecer uma aproximação
com o Movimento Feminista. através da parceria com a ONG SOS Corpo e, ao mesmo
tempo, ampliar o acervo de documentos do NuDoc sobre esta temática.
Objetivos
específicos:
- Iniciar uma articulação entre movimento feminista em Pernambuco e
Universidade
- Catalogar e Organizar o acervo da ONG SOS Corpo
- Digitalizar o
Acervo da ONG SOS Corpo
Resumo
A biblioteca do SOS Corpo, com diversos materiais sobre “mulheres e feminismo” - é um centro
de documentação único no Nordeste, voltado para a organização de um acervo que contribui
para a memória e a reflexão crítica sobre as relações sociais entre mulheres e homens, nas suas
dimensões de gênero, raça e classe. A busca da comunidade acadêmica de nosso Estado por
informações atualizadas - e a partir de fontes do movimento feminista - tem sido uma constante
nos anos de funcionamento da biblioteca. Este acervo é constituído por publicações avulsas e
periódicos, vídeos e programas de rádio, fotografias (impressas e digitais), cartazes e panfletos.
Em 2011, teve início uma tentativa de catalogação do acervo de publicações, que hoje contem
aproximadamente 5 mil títulos. Os demais materiais (audiovisuais, imagens, cartazes, panfletos
e outros documentos, inclusive manuscritos) ainda carecem de tratamento. Com este projeto
temos o propósito de ampliar as condições para: manter em funcionamento, ampliar o acesso e
as ações de um centro de documentação dotado de um acervo singular, que contribui para a
preservação da memória do movimento feminista em Pernambuco, sendo referência não
somente no Estado, mas no Nordeste e no Brasil.

