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Curso online
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DIFERENCIAIS ICR PACHAMAMA
CURSOS 100% ON-LINE

01

Cursos on-line especialmente elaborados para
oferecer uma sólida base teórica sobre
o tema.
PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL

02

Instrução especializada de acadêmicos e
profissionais internacionais de conservação e
restauro que possuem anos de experiência
profissional.
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

03

Estudo dirigido para desenvolver seus
próprios projetos por meio de feedback
crítico. Turmas com poucos alunos para
orientação individualizada
REDE DE PROFISSIONAIS

04

Construa sua rede de profissionais! Junte-se a
uma comunidade empolgante de profissionais
de conservação e restauro com alunos de
diversos países do mundo!
ATESTE SEU CONHECIMENTO

05

Atividades para solidificar sua
aprendendizagem e expandir seus
conhecimentos.

Como Funciona?
AULAS AO VIVO INTERATIVAS
Interaja com nossos professores e
participantes durante as aulas ao vivo
e em nossos grupos de estudos.

GRAVAÇÃO DE TODAS AS
AULAS
Não se preocupe se você perder uma
aula ao vivo. Você pode sempre revisar
a aula a qualquer hora.

EXPOSIÇÕES ON-LINE
As aulas serão dadas por meio de
apresentações em Power Point e
podem ser complementadas por vídeos
e outros recursos dinâmicos.
CERTIFICADO
Com 80% de participação em nossas
aulas e com a realização das
atividades propostas.

Requisitos Técnicos
CONEXÃO DE INTERNET
ESTÁVEL
Com uma rede wi-fi você terá uma
melhor experiência!

UTILIZAMOS O ZOOM!
Não é necessário baixar nenhum
aplicativo. Enviamos o link para nossas
aulas aos alunos.
EQUIPAMENTO
Assista as aulas através do seu iPad,
iPhone, tablets, smartphones e
computadores pessoais. Para um
melhor aproveitamento,
recomendamos dispositivos que
tenham telas mais amplas.
INTERAÇÃO
Para uma melhor experiência,
sugerimos que os alunos mantenham
suas câmeras ligadas e possuam fones
de ouvido com microfones para
participar nas aulas.

Conservação Têxtil - Módulo I
Professora: Me. Joelma Leão
Duração: 20 horas*
Inicio: 09 de maio de 2022
Finaliza: 27 de junho 2022
Quando? 01 aula por semana - segunda-feiras
Aulas: 08 encontros online
Horários:
19h00 - 21h00 - Brasil*
Idioma: Português
Público Dirigido:
O curso é destinado para
conservadores/restauradores que trabalham com a
gestão de acervos têxteis dos setores público,
privado e/ou estudantes da área de Moda.
Este curso é 100% online
* 16h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia e
práticas.

JUSTIFICATIVA:
Conhecer o têxtil e porque ele se deteriora,
bem como a correta identificação dos
materiais que podem compor as coleções
têxteis. Saber realizar a conservação
preventiva para um manuseio seguro, o
acondicionamento em reservas técnicas e/ou
exposições.
OBJETIVOS:
1. Fornecer conhecimentos sobre a matériaprima têxtil e a sua tecnologia, identificando
materiais, ligamentos básicos (e algumas
derivações);
2. Estabelecer critérios para a conservação
preventiva do material têxtil;
3. Estabelecer normas básicas e ideais para a
conservação preventiva de coleções têxteis em
reservas técnicas e exposições.

CONTEÚDO
Aula 1: Morfologia do objeto têxtil (conceitos e
princípios) Composição físico-química a partir dos
diferentes tipos de insumos (fibras e fios naturais,
artificiais e sintéticos);
Aula 2: Agentes de deterioração do objeto têxtil
Aqui deverá ser levado em consideração o tipo de
insumo (fibra/fio natural, artificial e/ou sintético)
como um dos fatores determinantes ao diagnóstico
dos problemas encontrados nos objetos têxteis.
Diagnosticar o estado em que se encontra o objeto
(ótimo, bom, regular, ruim, péssimo), através do
levantamento das perdas de ligamento, bordados e
demais materiais, manchas, ataques de insetos,
fungos,
sujidade,
etc.
Acondicionamento
inadequado (distorções, fendas, etc.).
Aula 3: Introdução aos ligamentos têxteis Tipos de
ligamentos básicos (tela/tafetá, sarja e cetim) e
derivações conforme o C.I.E.T.A (faille française,
gros de tours, etc.)

CONTEÚDO
Aula
4:
Documentação
do
objeto
têxtil:
identificação de materiais e ficha técnica
Identificação dos materiais a partir da
composição, ligamento e densidade dos tecidos. É
sugerida a utilização de microscópio USB e contafio, ferramentas as quais os alunos deverão
utilizar e realizar suas próprias análises. Esse
levantamento se faz necessário para que se
estabeleça um valor (histórico e comercial) para o
objeto que se tem em mãos. Preenchimento correto
das fichas técnicas a partir de análises feitas,
direcionando-os ao levantamento do estado em
que se encontra o objeto têxtil
Aula 5: Critérios para a conservação preventiva do
objeto têxtil Critérios a serem respeitados na
conservação preventiva. O que é possível
(necessário) e o que não (intervenções invasivas).
Higienização segura. Possíveis consolidações. O
aluno levará em conta o diagnóstico sobre o
percentual de danos (vistos na aula 2).

CONTEÚDO
Aula 6: Acondicionamento e planejamento do
objeto têxtil para reserva técnica Equipamentos a
serem considerados, bem como situações ideais de
iluminação, temperatura, embalagem, bloqueio de
sujeira/poeira, insetos. Acondicionamento de
têxteis
bidimensionais
(grandes/pequenos,
vertical /horizontal) e tridimensionais. O que é
aconselhável e o que não. O ideal e o mínimo,
dentro de parâmetros seguros para a salvaguarda
do objeto têxtil.
Aula 7: Planejamento e expografia do objeto têxtil
Equipamentos
imprescindíveis
a
serem
considerados, bem como situações ideais de níveis
de iluminação, temperatura, embalagem, bloqueio
de sujeira/poeira, insetos. Suportes adequados
para têxteis bidimensionais (grandes e pequenos,
vertical e horizontal) e tridimensionais. O que
pode e o que não pode. O ideal e o mínimo dentro
de parâmetros seguros para a exposição do objeto
têxtil.

CONTEÚDO
Aula 8: Conclusões e apresentações das propostas
a serem elaboradas pelos alunos A partir de um
objeto têxtil de sua coleção o aluno deverá propor
o planejamento de conservação preventiva,
levando em consideração cada etapa de trabalho
vista em aula, destinando-o à exposição e ao
acondicionamento em reserva técnica
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Sobre a professora
Me. Joelma Leão
A Professora Joelma Leão é graduada em
Publicidade e Marketing/PUC Campinas,
Mestrado em Multimeios/IA/Unicamp. Possui
especializações em Políticas Públicas para
Inovação e Tecnologia pelo
D.P.C.T./I.G./Unicamp;
Conservação/Restauração Têxtil pela Abegg
Stiftung/Suíça; Tecnologia Têxtil Histórica
pelo Centre International d'Étude des Textiles
Anciens/Lyon/França; Ciência e Tecnologia das
Fibras Têxteis (I.Q./Unicamp); Conservação
Científica de Fibras Têxteis (A.P.C.R.);
Padronagem Têxtil, Cálculo Têxtil, Tecelagem
de Tecidos Planos (SENAI/Americana).

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
Inscreva-se até: 13/05/2022
Vagas limitadas.
Acesse o site icrpachamama.com.br. Clique no
botão “Inscrever-se” no Curso que você
escolheu e siga as instruções de pagamento.
Valor: R$ 579,00 reais
Pague em até 6x no cartão de crédito através
do nosso site.
Quer dividir o valor no boleto e ainda
escolher uma data para pagar?
Inscreva-se diretamente pelos nossos canais
de atendimento!
Aceitamos Transferência Bancária para
Banco do Brasil, Itaú e Nubank - pagamentos
à vista ganham 5% de desconto! PIX também!
Fale com a gente para receber os dados
bancários.
Dúvidas? Precisa de algo especial?
FALE CONOSCO!
Oferecemos cursos com valores acessíveis e
temos flexibilidades de pagamento!

CONTATO

atendimento@icrpachamama.com.br

icrpachamama.com.br

Whatsapp
+55 11 96621-7863
https://bit.ly/33Otslh

