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Resumo da Proposta:
O projeto 'Escovando a história a contrapelo': estruturando a comunicação com os movimentos sociais é um projeto
formado por dois professors, sendo um do CFCH e um do CAC e dois bolsistas, e tem por objetivo levar aos movimentos
sociais através de uma página feita pelo NUDOC informações que possam interessar aos movimentos, em especial ao
movimento sindical. O NUDOC já manteve um boletim impresso que chegava aos sindicatos mas que, por falta de
melhores condições, deixou de circular. No PIBEX 2017 chegou-se a criar uma página para o NUDOC voltar a manter um
contato mais estreito com essas entidades, ao mesmo tempo com vistas a levar às mesmas o que a UFPE vem
produzindo relativo à temática dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo pretendemos disponibilizar a página para
divulgar atividades desses movimentos que possam interessar ao mundo acadêmico, como a realização de eventos,
debates, cartilhas elaboradas pelos movimentos sociais, material de formação, etc. Assim sendo, este projeto de
comunicação visa cumprir uma função muito importante no sentido de estreitar os laços entre a universidade e os
movimentos sociais. As ações serão realizadas no NUDOC, que fica no último andar da Biblioteca Central, e nos
sindicatos parceiros, que são os sindicatos da Borracha, dos Gráficos, dos Bancários e dos Metalúrgicos, com os quais
nos reuniremos para propor e avaliar ações. Estamos solicitando a concessão de duas bolsas, num total de 48 horas
mensais mais 18 horas dos dois professores.

Objetivos:
O objetivo fundamental deste projeto é estruturar uma comunicação eficiente do Núcleo de Documentação sobre os
Movimentos Sociais com a sociedade, particularmente com movimentos sociais e o movimento sindical a partir da
página do NUDOC. Para isso é necessário:
1 - manter informações sobre acervos e atividades dos movimentos sociais e o andamento de sua organização;
2 - disponibilizar a produção acadêmica feita na UFPE sobre o tema através de indicações de artigos, teses e
dissertações e seus respectivos resumos;
3 - informar a respeito de eventos, congressos, palestras, cursos etc que possam vir a interessar aos movimentos
sociais;
4 - manter um boletim on-line relacionado aos objetivos e atividades do NUDOC, com informações atualizadas
quinzenalmente;

5 - divulgar atividades/eventos promovidos por movimentos sociais que possam ter interfaces com a produção
acadêmica levada na UFPE
6 - aproximar os bolsistas com o movimento sindical a partir de contatos feitos com dirigentes e reuniões com vistas à
implementação do projeto

