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RESUMO: O Projeto Curadoria Digital de documentos do arquivo da Adufepe, justiﬁca-se pelo
pressuposto de promover a preservação da memória audiovisual dos 40 anos da Associação dos
Docentes da Universidade Federal de Pernambuco presente no acervo audiovisual, pois “é um ato de
responsabilidade social com aqueles que ainda não nasceram, não reconhecem fronteiras de tempo e
espaço, apenas de direitos universais ao acesso do conhecimento registrado.” (GALINDO; BORBA,
2013, p. 2). Os objetivos desta proposta para realizar a curadoria digital dos arquivos audiovisuais da
ADUFEPE: a) efetivar a pesquisa bibliográﬁca sobre a área de preservação digital para o entendimento
das boas práticas de preservação de tipologias midiáticas de acordo com a política de preservação do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ); b) inventariar, categorizar, classiﬁcar, descrever e
digitalizar o acervo audiovisual da ADUFEPE; c) armazenar em storege da instituição com backaup as
informações datadas de 1990 a 2015 da Associação dos Docentes da UFPE, no Laboratório Liber; d)
disponibilizar o acervo em plataforma aberta através do Sistema de Gerenciamento de Acervos Digitais
Tainacan, personalizado pelo Laboratório de Tecnologia do Conhecimento (LIBER). Fundamenta-se
por estimular a prática cientíﬁca dos discentes por meio da iniciação cientíﬁca, da produção de
relatórios, da prática de metodologias teóricas em arquivos reais. Sua execução é realizada no
Laboratório Liber/DCI/CAC e na Adufepe, ambos no Campus da UFPE - Recife, voltada para a
comunidade da UFPE, em particular, e, para o público em geral.

