
Centro de memória e de pesquisa histórica PUC Minas 

(http://portal.pucminas.br/centrodememoria/index.php?file=home) 

 

- Proposta, projeto:  “O Centro de Memória e de Pesquisa Histórica CMPH 

abriga acervo de documentos institucionais, contendo informações desde 1942, 

ano de início do funcionamento dos cursos que, em 1958, deram origem à 

Universidade Católica de Minas Gerais. Além desse conjunto, o CMPH custodia 

fundos arquivísticos privados, de personalidades e entidades ligados à 

Universidade. [...] O CMPH tem como finalidades: realizar pesquisas históricas; 

implementar ações visando o aprofundamento da pesquisa histórica na PUC 

Minas; recolher, organizar e disponibilizar, para os públicos interno e externo, 

documentos de diferente natureza e tipologia; promover cursos e seminários 

referentes a temas de História e de Arquivística.” 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Não há. 

 Livros: Em Publicações há dois e-books produzidos pelo Centro de Memória.  

 Artigos em jornais e revistas: Não há. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Em Projetos há o 

título, a coordenação e o órgão de fomento dos projetos do Centro de memória. 

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Há uma Galeria de 

imagens com fotos do trabalho da equipe e do campus da PUC Minas. 

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Em Quem Somos há o 

nome completo e o cargo de cada membro da equipe. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: O Acervo é dividido 

em audiovisual, imagético e textual. Em cada uma dessas divisões há um 

catálogo geral, divido pelas categorias Fundos e Coleções, com descrições 

sobre o conteúdo de cada um destes.  

- Cronologia: Não há. 



- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas:  Em Links há 

apenas três, relacionados à PUC Minas. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não há.  

- Endereço: Av. Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte 

– MG - Prédio 26 – subsolo da Biblioteca Pe. Alberto Antoniazzi. 

- Telefone: (31) 3319-4383/4312. 

- E-mail: cpesquisahist@pucminas.br; centrodememoria@pucminas.br 

 


