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O Cepedal se constitui num órgão suplementar, vinculado cientificamente ao
Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras - CCHEL. Tem como objetivo
pesquisar e preservar acervos documentais sobre a região Oeste do Paraná e
as populações de fronteira a ela vinculadas. No conjunto, organiza os fundos
documentais e coleções, assim constituídos:
- FUNDO BLUHM, composto por obras em língua alemã, totalizando 540
exemplares;
- FUNDO ERNST MANN, constituído por correspondências, jornais, artigos
publicados, mapas, revistas, livros e folders; composto de 2038 documentos;
- FUNDO ESTANISLAU CZYCZA, composto por um acervo de revistas e livros
em polonês, com 31 volumes;
- FUNDO LINCOLN LEDUC, formado por um acervo de periódicos, revistas,
reportagens jornalísticas, documentos e fotos referentes à construção da Usina
da Itaipu,
com 88 volumes;
- FUNDO PAULETTI PEDRON, composto por periódicos, revistas, reportagens
jornalísticas, documentos e entrevistas relativos à cidade de Palotina, no Oeste
do Paraná, com 93 documentos;
- FUNDO VILMA FIOROTTO, composto de periódicos e revistas sobre
sindicalismo,
barragens, movimentos sociais e reforma agrária, composto por 50
documentos;
- FUNDO DOS AUTOS TRABALHISTAS, da Junta da Justiça do Trabalho de
Marechal Cândido Rondon, composto por 2.970 autos processuais, de 1993 a
1998.
Além destes documentos organizados em fundos e coleções, produziu e faz
guarda de mais de 500 suportes documentais, entre entrevistas em áudio K&,
VHS, CF e discos de vinil.

Possui acervo com mais de 1000 fotografias, particularmente
sobre a ocupação da região Oeste do Paraná no período entre 1950 e 1990.
Dispõe de uma biblioteca de apoio na área de história do Paraná, do Oeste do
Paraná e da América Latina, composta de 2000 livros, integrada ao sistema
Apolo de bibliotecas da UNIOESTE. Além disso, possui uma hemeroteca
composta por 11 títulos de jornais de circulação local e regional, um rico acervo
de periódicos com mais de 50 títulos e aproximadamente 3000 volumes

