NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA “HONÓRIO DE SOUZA CARNEIRO”
RELAÇÃO DO ACERVO
Última atualização, 28/07/2017
UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Caixa Conteúdo
103 ME1: Eleição do C.A. de História; Programas de recepção dos alunos; Manifesto do Movimento
Estudantil; Cartas do C.A. de História; Casa dos Estudantes; Encontro de História; Boletim da
FEMEH; Informativos; Atas; Edital de convocação; C.I.s; Ofícios; Manifesto de Greve
Estudantil; Abaixo assinado contra processo administrativo; Entrevista com Leon Pomer; Cinema
universitário da PUC-SP (1973); Diretas: textos e entrevistas; Plano diretor 1994-1997; Agendão
1999; Reportagem de jornal de Orestes Quércia e convite para eleições presidenciais; Relatório 1º
CONUEE-MS; Tese ao 1º Congresso da UEE-MS; Cartilha DCE-Uniderp; Relação nominal dos
acadêmicos da moradia CPTL (2005); Notificação extrajudicial da FAPEC; Ata de posse do CA
de História do CPTL (2006) Tese para o 18º COUNI-UFMS; modelo de estatuto; lista de
participantes da Assembléia Geral dos acadêmicos do curso de História CPTL/UFMS (2007);
Recibo de aluguel de clube; ata; oficio; estatuto C.A; estatuto FEMEH.
104 ADM2: Documentos da UFMS; requerimento; planejamento; fotografias; plantas; materiais da
biblioteca; revisão orçamentária; relação de pessoal administrativo; normas regimentais
temporárias da UFMS (1984).
105 ADM: Diários de classes (1988 a 2000).
106 ADM: Livros caixas (1978 a 1981); Atas (1973 a 1993).
107 ADM: Resolução da UFMS (1980 a 1999); Administrativo econômico da UFMS.
108 HIS3: Projeto do curso de História para pós-graduação especialização (1992 a 1994); Projeto de
atividades culturais e desportivas (1994 a 1997); Projetos de extensão (1975 a 1999);
Regulamentação da profissão de Historiador; Curso de especialização de História; prospecto da
exposição a História conta sua história: 36 anos; artigo/manifesto de Rogério de Oliveira; boletim
da ANPUH (2000).
109 ADM: Projetos de extensão (1981 a 1989).
110 ADM: Projetos de extensão (1990 a 2000); Anti-projetos.
111 ADM: Circulares da UFMS (1988 a 2001).
112 ADM: Ofícios (1986 a 1993); Portarias (1982 a 1999); Requerimentos (1991 a 1993);
Procurações (1986 a 1984); Solicitações.
113 HIS: Convites; Eventos culturais; Organização cultural da semana de História; Comunicados; 36
anos do curso de historia; Abaixo assinado; Pautas; Listas (1991 a 2006); informativos.
114 ADM: Informações; Fichamento de Professores; Estatuto (Dossiê UFMS).
115 ADM: Edital (1995 a 1975); Atas (1962 a 2001); Projeto de Lei; Liminar MPF (2005 a 2006);
Declaração.
116 ADM: Relação de docentes; Relatórios; Diretrizes curriculares; Documentos relacionados aos
sócios e dependentes dos funcionários; Controle acadêmico e curricular; Análise de desempenho
das unidades executoras do plano de ação da UFMS 1987/1988.
117 SIN4: Jornais da greve dos funcionários; Documentos interno em relação a greve; Propostas de
reposição de aulas
118 ADM: Prestação de contas UFMS; Listas em geral; Propostas; ficha de cadastro.
119 ADM: Periódicos; recortes; Declarações.
120 ADM: Boletim de serviço ano II a VIII (1990-1995).
121 ADM: Boletim de serviço ano VIII ao IX (1995-1997).
122 ADM: Boletim de serviço; agenda ano IX ao XII (1997-2001).
123 ADM: Campi de Paranaíba: folha de freqüência discente (1983 a 1986); C.I.’s (encaminhamentos,
destinados a unidades de Paranaíba (1984 a 1987).
124 ADM: Campi de Paranaíba: Resumo de freqüência dos servidores ano 1986 meses 5/6; boletim de
saída de materiais de consumos (notas de almoxarifado) (1985); termos de responsabilidade, de
transferência, controle de empréstimos, guia de remessa; oficio; memorando; comunicação.
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GEO5: Geografia: Pré-projetos (1992); folha de freqüência discente ano de (1991 a 1992).
DCH6: C.I.’s. recebidas ano de (1991 a 1993).
DCH: C.I.’s. recebidas ano de (1986 a 1989; 1991 a 1993); editais de convocação (1984 a 1994);
planejamento estratégico (1995 a 1996); plano diretor (1994 a 1997); plano de capacitação
docente (1994); normas regimentos da UFMS.
RH7: Funcionários: atestados médicos e laudos (1980 a 1988)
HIS: História: C.I.’s. (1985); plano de ensino 1988; folha de freqüência discente (1991 a 1992);
relatórios; atas de reuniões; diários de classes; distribuição das disciplinas; documentos do CNPQ
(1990 a 1995).
INFOR8: ADUFMS: informativo da Associação dos Docentes da UFMS (1996); ANDES:
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior (1993); CUT: Coordenação
Nacional das Entidades de Servidores Federais; SICREDI- UFMS (1998); DEA- UFMS informa:
Departamento de Direito, Economia, Administração (1997); PREAE; informes (1996); Jornal
Universidade (1988); Boletim CMU: Centro de Memória Unicamp ano (1996 a 1997); Boletim
CNRH: Centro Nacional de Referencia Historiográfica (1996); Convites diversos (para eventos,
encontros, simpósios, palestras, mestrado, especialização-1990).
ADM: Fichas cadastrais do corpo docente (1975 a 1978); reconhecimento dos cursos de
licenciatura: Pedagogia (1978), Ciências e Matemática (1978), Ciências Sociais (1979);
composição departamental (1972).
GEO: Plano de ação: coordenação de Geografia (1986 a 1987); Estrutura curricular (1995).
ADM: Plantas da UFMS; horários de aula dos cursos; calendário escolar; C.I.s. (1994); portaria;
resolução; pasta do regime jurídico único (UFMT).
INFOR: Boletins de serviço: Diário Oficial da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1 de
julho de 1994 – 16 de outubro de 1996); Agendão UFMS 94 (9 de setembro de 1994 – 8 de
dezembro de 1994); Agendão Especial Pós-Graduação (junho de 1999); Cartilha; programas de
estudos UFMS; Boletim informativo da CORI; Informativo da “Chapa Universidade Viva”
(04/2004).
ADM: Regulamento da graduação do curso de geografia; Trabalho de conclusão de curso de
Ciências Contábeis; Relatório anual do docente; atividade de ensino; resolução 94; Edital;
C.I.s.(1993-1995); Anexo II: revista do cinqüentenário (1948-1998); Autorização professora
Iracema; Recortes de jornal (greve); Pesquisa Habitacional; Projeto sobre mercado habitacional;
Instituição do Programa Bolsa Universitária; Sugestão de roteiro das entrevistas acerca do
município; Boletim de Serviço; Resolução (1993); Protocolo de correspondência; Caderno de
Anotações DCH; caderno de Anotações DEX; caderno de recados; relatórios diários da segurança
do campus de Três Lagoas.
DCH: Textos; apostilas; cenários para Mato Grosso do Sul (1990-2020); História social da criança
e da família; regionalização do espaço mundial; Karst Geomorphology; Nascimento da História
do 3º mundo; Oficina de História.
HIS: Material de encontros de História; conta de banco da ANPUH; rifas; Boletim da ANPUH;
movimento do caixa ANPUH; Correspondência; circular, C.I.s.; material ANPUH Florianópolis.
DCH: Mapas do Distrito Industrial (UFMS); recortes de jornais; curso: alfabetização; ofícios;
Jornais; C.I.s.; Ata da 28ª Reunião do Conselho do DCH; Ata da 22ª Reunião do Conselho do
DCH; Ata da 25ª Reunião do Conselho do DCH; Ata de Reunião extraordinária (2002); Ata da
95ª Reunião do Conselho do DCH; Proposta / campanha do professor Germano; Formulários
CNPq (bolsas no país); Manual do usuário CNPq; formulário de petição de livros; portaria; edital
de abertura de inscrição para concurso público de docentes; resolução 001 (1988); edital de
convocação; medidas da UFMS para enfrentar a falta de docentes; resumo de minicurso; Plano
diretor de ciência e tecnologia de Mato Grosso do Sul; Dossiê (caso Gustavo); formulário de
controle de freqüência.
HIS: Trabalhos acadêmicos; trabalho de História Oral (entrevistas).
HIS: Correspondências de coordenação de curso; listas de presença (1999); relação de alunos que
cursam disciplinas em débito (1994); boletim do historiador; diário de classe (1994); programas
de disciplinas; circular; C.I.s; cartilhas; editais; resoluções (1995, 2002); declarações; relação de
alunos de História Antiga (2001); programa da disciplina de História Antiga; Quadro de geral do
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curso de História (1997); Oficio do Governo do Estado para Professor José Carlos Ziliani (Bolsa
Universitária, 2004); Tabela de freqüência Bolsa Universitária; Proposta de Criação de
Departamento; portarias (2001); relação de professores atuantes no curso (1995); horários de
aulas; instrução de serviço; Ficha analise-avaliação (comissão desporto e cultura); requerimento;
portaria; relação de professores aprovados para fins de contratação em regime de locação de
serviços para 1996.
HIS: provas de disciplinas ministradas pelo Prof.º Nazareth e pelo Prof.º Honório; formulários de
provas; manuscritos; trabalhos acadêmicos; Projeto pedagógico de História; Relatório do
Programa de Iniciação Científica.
HIS: Eleições municipais de Três Lagoas e região: 1996 Mirandópolis (trabalho acadêmico);
transparências sobre a globalização; planos de ensino; artigos do Jornal do Povo (manuscritos);
listas de freqüência; Projeto de História, Memória e Oralidade; relação de alunos da
especialização (1998); instrução de serviço; seriação do curso de história (1995).
ADM: Agendamento dos veículos campus de Três Lagoas (1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002);
Agendamento do espaço físico e audiovisual da UFMS Três Lagoas (1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000).
ADM: Relatório da vigilância UFMS – livros de ocorrências (1993, 1995, 1996, 1997, 1999,
2002).
ADM: Relatório da vigilância UFMS – livros de ocorrências (1989, 1992); Registro de porte de
arma da vigilância do CEUL (1983); Guia de tratamento odontológico (1993); 1ª Feira do Livro
de Três Lagoas – Livro de visitas (1989); 2ª Feira do Livro de Três Lagoas – Livro de visitas
(1990); Registro de C.I.s e ofícios expedidos (1989); Registro das portarias publicadas no Boletim
de Serviço (1990); Registro das resoluções publicadas no Boletim de Serviço (1990); Estatuto da
UFMS; programa de Iniciação Cientifica; formulário de Bolsa Trabalho Interno; Edital de
concurso para docentes; relatório anual do docente; calendário escolar (1996); resolução; C.I.s.;
formulário para projeto de atividades culturais e desportivas.
ADM: Relação de livros da Biblioteca s/d; Informativo da UFMS (04/1997); Detalhamento de
assuntos da 128º Reunião do Conselho de Centro (1993); edital de convocação da 124ª reunião de
Conselho de Centro; edital de convocação da 121ª reunião de Conselho de Centro; Ata de 129ª
Reunião do Conselho de Centro; Ata de 128ª Reunião do Conselho de Centro; Ata de 131ª
Reunião do Conselho de Centro; Ata de 137ª Reunião do Conselho de Centro; Ata da Reunião
Extraordinária do Conselho de Centro (11/1994, 06/1994, 03/1994, 09/1994); Núcleo de Pesquisa
e Processamento de Dados UFMS-CPTL - (1993); Detalhamento de Assuntos da 123ª Reunião do
Conselho de Centro; C.I.s; Resolução (03/2002); Informes PREAE.
HIS: C.I.s; relação de planos de ensino entregues em 2004; proposta de implantação de Programa
Especial de Treinamento (PET-2007); declaração sobre curso diurno; resolução; normas
regulamentares à função de monitoria de extensão; informativo ADUFMS; ficha complementar de
matricula; conjunto de formulários para projetos de ensino de graduação; resoluções; II Encontro
de História de Mato Grosso do Sul (1994); edital de convocação; plano de ensino especialização;
históricos escolares; carta; portaria; relação de acadêmicos ingressantes (2002); relação de
acadêmicos do curso (1995); orientações sobre matriculas; reportagem sobre sindicância contra
Nazareth e M. Celma; tabelas de agendamentos de retroprojetor, vídeo e TV; calendários do curso
de História (2004); diários de classe (1995); convites; instrução de serviço; seriação; horários
curso de História (1994-1995); pauta de reunião do colegiado de curso (1994); proposta de
alteração do calendário escolar (1996); requerimento; edital de convocação; relação dos
professores de História formados pelo CEUL; Cartazes, programas e cadernos de resumos de
eventos de história.
DCH: editais de iniciação científica; cópia do diario oficial de MS; fichas de controle de
frequência
ADM: Manuais acadêmicos da UFMS de 1994-1995; 1998-1999; 2001-2003; 2005 2007/2008;
Gestão UFMS Manoel Catarino Paes- Peró 2000-2008.
ADM: UFMS gestão 1996-2000; Programa de Reestruturação e Expansão da UFMS 2008-2012.
ADM: Material relacionado a UFMS: recortes de jornais, guia do acadêmico, questionários,
programas de integração, panfletos de eventos, material sobre greve e sindicato dos professores;

informativo “manifesto do movimento Mudar para Transformar”. Programa do “Seminário
Universidade & Sociedade” 1991; Programa do “Primeiro encontro de pesquisadores da UFMS
sobre questões latino-americanas” 1995.
ME1 = Movimento Estudantil; ADM2 = Administrativo UFMS; HIS3 = Curso de História; SIN4 =
Sindical, GEO5 = Geografia; DCH6 = Departamento de Ciências Humanas; RH7 = Recursos Humanos;
INFOR8 = Informativo.

