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Processo de Organização 

 



     Organização  
Montagem das 

Coleções/guarda  
    Higienização 

Ficha de 
diagnóstico  

Inventário 

• Recebimento de Acervos 

• Transferência para 

Biblioteca 

• Organização a partir de 

suporte/tipo 

• Separação por coleções 

• Organização nas estantes 

• Construção de caixas 

para guarda 

• Item por item 

• Uso de instrumentos como 

pincéis, pano, espanador, 

entre outros 

• Retirada de objetos 

 

Informações sobre os livros: 

•  Estado de conservação 

• Possíveis intervenções 

• Tratamento  

• Registro de marcas de proveniências 

ou informações relevantes 

 

 

 

Listagem dos materiais coletando as 

principais informações: 

• Cartas 

• Livros 

• Fotografias 

• Jornais 

 

 



Acervos Especiais 

Coleções 
Especiais 

Coleção 

Servidores  

Diniz de Andrade, Anastácio 
Pereira, Ivanhoé Baracho, 

Tancredo Torres 

01 

Coleção Museu 

Museu do Brejo 
Paraibano 

02 

Coleções Variadas 
EAN, Mossoroense, 

História e Literatura 

03 



Coleção Francisco Tancredo Torres 



Fundo arquivístico 



1888 1943 
1981 

1981 







1955  
1936  



1934  

1955  

Boletins Técnicos EAN 







Ações 

19 



Ações 



Resultados e trabalhos futuros 

 • Olha inédito para um acervo inexplorado sobre a história do CCA e de Areia; 

• Disseminação das informações a partir de várias ações; 

• Compreensão da nossa identidade enquanto instituição e enquanto cidade; 

• Desenvolvimento de pesquisas/Extensão 

• Mais acervos estão sendo doados 

• Análise de todos os materiais com descrição dos itens, 

        observando as marcas de proveniência; 

• Preservação do acervo; 

• Catalogação dos materiais no sistema. 

 

 



“ A finalidade é sempre ajudar e ser ajudado. Recebi muito em troca: afeto, sorrisos, 

conhecimento, aprendizados... Aprendi a ser ético, amplos saberes! Tomei posse da 

história do lugar onde sou aprendiz e ensinante. Me foi um dos melhores momentos 

vividos nesta universidade. Aprendi o quão necessário é a preciosidade de um livro 

antigo, uma fotografia que nos lembra um tempo que se foi, mas que explica muito do 

que somos hoje. Se deixarmos os fatos esquecidos na linha do tempo, se estes não 

puderem ser acessados pelas novas gerações, que sentido há? Este pilar, extensão, 

acende a universidade, nos dá vida! Saio do projeto com este pensamento. O poder dos 

livros é o que me faz estar aqui, é o que me faz chegar aqui. E é com o poder dos livros 

que eu vou vencer e pretendo ajudar outras pessoas”. 

Com a palavra, Rogério Pereira 
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