
Centro de Memória UNICAMP (CMU) 

(http://www.cmu.unicamp.br/) 

- Proposta, projeto: “O Centro de Memória - Unicamp (CMU), órgão que integra 

a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (Cocen), 

vinculado à Reitoria da Universidade Estadual de Campinas, é responsável pela 

captação, organização, preservação, disponibilização e difusão de acervos 

documentais, especialmente relacionados à cidade de Campinas (SP), assim 

como à produção de pesquisas e publicação de livros e periódicos de caráter 

interdisciplinar, com ênfase na articulação entre memória e história. 

“Desde sua fundação, em 1985, [...] o Centro de Memória vem reunindo e 

organizando um significativo acervo, formado por arquivos pessoais e 

institucionais tanto públicos quanto privados, que abrangem um período histórico 

que vai do final do século XVIII até a atualidade. O CMU abriga, hoje, inúmeros 

conjuntos de documentos dos mais variados gêneros (audiovisual, iconográfico, 

sonoro, textual e tridimensional), além de possuir uma Biblioteca especializada 

em Campinas, responsável pela gestão de livros e obras raras, e de um grande 

volume de periódicos, jornais e folhetos antigos.” [página Quem Somos] 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Na entrada Pesquisa são listados as Linhas de 

Pesquisa e os Grupos de Pesquisa em funcionamento, que privilegiam 

“conexões entre memória, documentos e historiografia” e “possibilitam que 

documentos extrapolem os limites dos arquivos, tornando-se objeto de pesquisa, 

reflexão e difusão.”. São listados também os Projetos de Pesquisa e os Projetos 

de Extensão. Os artigos produzidos estão dispersos em diversas publicações, 

disponíveis na entrada Publicações, como a revista Resgate, livros, catálogos, o 

Boletim do CMU (publicado entre 1989 e 1996) e o informativo CMU em Foco 

(publicado entre 2011 e 2013). 

 Livros: Na entrada Publicações se encontram os livros produzidos pelo CMU, 

inclusive à venda.  

 Artigos em jornais e revistas: O CMU tem um periódico semestral, a revista 

Resgate. Na entrada Publicações é possível acessar o PDF das edições da 

revista. O site não tem uma parte especifica para listar artigos produzidos no 



CMU publicados em outros jornais e revistas, mas em Notícias é possível 

encontrar matérias sobre artigos publicados.  

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Na entrada 

Pesquisa, na parte de Projetos de Pesquisa, há o nome, o resumo, o orientador 

e orientando dos projetos de iniciação científica que estão em andamento.  

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Entrada +Canais há 

link para exposições virtuais publicadas no Google Arts @ Culture. 

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Entrada Sobre/Equipe e 

contatos, na qual há o nome completo dos membros e suas respectivas funções, 

e-mail e link para o Lattes. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Entrada Acervos, 

na qual há discriminado todos os acervos que fazem parte do CEDEM e, ao clicar 

em cada um deles, há um texto sobre. O catálogo disponível é o do Sistema de 

Bibliotecas da Unicamp, na qual há a Biblioteca Digital da Unicamp, que dá 

acesso a documentos em meio digital, e a Base Acervus, na qual é possível 

escolher o CMU e apenas “Registros com conteúdo digital”. 

- Cronologia: Em Sobre/Histórico há uma Linha do Tempo, apenas do CMU.  

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Na entrada 

Acervo, na parte Arquivos Históricos, há links para os sites do Acervo do Tribunal 

da Justiça de SP, do Acervo das Ruas de Campinas e para o Acervo Francisco 

Glicério de Cerqueira Leite. 

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

- Endereço: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 800. Cidade Universitária. Barão 

Geraldo - Campinas – SP. 

- Telefones - Secretaria: (19) 3521-5253; Arquivos Históricos: (19) 3521-5256; 

Biblioteca: (19) 3521-5254 

- E-mail: cmemoria@unicamp.br 


