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Resumo da Proposta:
O projeto intitulado 'Memória do ensino jurídico : revistas e jornais históricos da Faculdade de Direito do Recife” tem
como objetivo dar publicidade a documentos históricos que registram a dinâmica do ensino e da movimentação
estudantil do Curso Jurídico, desde 1891 até a atualidade. O projeto propõe trabalhar o acervo depositado na
Biblioteca e Hemeroteca da Faculdade de Direito por meio da realização de inventário das revistas e jornais que serão
submetidos a atividades de conservação no Laboratório de Conservação e Restauro da Faculdade preparando os volumes
para a digitalização dos conteúdos e disponibilidade em meio digital. Para tanto, conta com uma equipe formada por
um docente do Centro de Ciências Jurídicas, três bibliotecários, dois técnicos em restauro e um aluno que será
capacitado nas atividades de pesquisa, organização de exposições, digitalização e preparo físico das obras. O projeto
prevê o contato do público com o acervo por meio de exposição sendo esta uma oportunidade ímpar, pois os
documentos históricos objeto desse projeto possuem o acesso restrito e sua guarda é feita em local reservado por
questão de segurança das obras. Além disso, estão previstas para o mês de dezembro duas palestras versando sobre
educação patrimonial (conservação e valoração de acervos históricos).

Objetivo Geral:
Disponibilizar em meio digital 15 títulos distribuídos em 245 volumes de periódicos acadêmicos publicados por
professores e alunos da Faculdade de Direito do Recife promovendo o acesso e pesquisa on-line na íntegra ao conteúdo
de fontes documentais únicas, raras e históricas.

Objetivos Específicos:
1. Inventariar os títulos (catalogação em bases de dados);
2. Realizar atividades de conservação (desinfestação, higienização e acondicionamento);
3. Digitalizar as obras (com o uso de scanner planetário da Biblioteca apropriado para a reprodução de documentos
frágeis).

