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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.

Catalogação de Coleções
Audiovisuais
Professora: Me. Maria Talib Assad
Duração: 20 horas*
Início: 10 de maio de 2022
Finaliza: 28 de junho de 2022
Quando? 01 aula por semana - terças-feiras
Aulas: 08 encontros online
Horários:
19h - 21h (Brasil)
Idioma: Português
Público Dirigido: Arquivistas, museólogos,
documentalistas, preservadores audiovisuais,
profissionais da informação em geral e estudantes
interessados nos procedimentos de catalogação de
acervos audiovisuais.
Este curso é 100% online
* 16h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia e
práticas.

JUSTIFICATIVA
A preservação de acervos audiovisuais engloba
operações de catalogação, conservação e difusão.
Ou seja, documentar, preservar o objeto e dar
acesso à informação são fundamentais para
garantir
que
a
sociedade
conheça
suas
manifestações culturais.
O curso tem como objetivo introduzir os
fundamentos da catalogação de documentos
audiovisuais e sua capacidade de recuperar ou
associar dados e informações a estes objetos, como
uma das etapas importantes dentre o processo de
preservação do patrimônio audiovisual.
O curso abordará os aspectos ligados a
identificação
das
propriedades
físicas,
a
materialidade dos suportes e os conteúdos
informacionais.
Identificação, descrição, indexação e pesquisa
serão apresentados a partir dos referenciais
teóricos e da prática de instituições de guarda,
com estudos de casos e análise de trabalhos
desenvolvidos em arquivos audiovisuais.

OBJETIVOS
O objetivo geral do curso é introduzir os princípios da
catalogação de acervos audiovisuais:
Apresentar os princípios fundamentais teóricos e
conceituais
Conhecer os distintos suportes, tecnologias e
materiais audiovisuais
Compreender os sistemas de catalogação e suas
práticas
Refletir sobre a importância da recuperação da
informação como ação de conhecimento e
preservação

CONTEÚDO
Aula 01 – Catalogação de arquivos audiovisuais: base
para a organização, política de preservação e difusão.
Aula 02 – Breve história dos formatos audiovisuais e
preceitos para sua identificação.
Aula 03 – A materialidade física dos suportes
audiovisuais: identificação do estado de conservação
dos documentos audiovisuais e o registro das
informações.

CONTEÚDO
Aula 04 – Descrição de conteúdo, indexação e acesso às
informações contidas nos registros cinematográficos.
Aula 05 – Da representação à recuperação
informação: instrumentos de pesquisa.

da

Aula 06 – O dilema do digital
Aula 07 – Estudos de caso: a presença de coleções
temáticas, acervos pessoais e institucionais nos
arquivos audiovisuais.
Aula 08 – Conclusão: discussão de propostas de
diagnósticos e tratamento de acervos trazidos pelos
alunos.
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Sobre a professora
Me. Maria Talib Assad
Maria Talib Assad é mestre em Ciência da Informação
pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de
São Paulo. Possui bacharelado e licenciatura em
Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e
especialização em Gestão Arquivística pela Fundação
Escola de Sociologia e Política (FESPSP). Cursou
Introdução à Política e ao Tratamento dos Arquivos na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi
Técnica em Catalogação na Cinemateca Brasileira (2011
a 2013) e coordenou projeto de inventário de documentos
fílmicos da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (2013). Trabalhou em projetos
de catalogação e tratamento de acervos de instituições
culturais e em projetos de memória em instituições
privadas. Atua desde 2014 como documentalista no
Museu de Saúde Pública Emílio Ribas do Instituto
Butantan. Tem interesse nas áreas de organização e
preservação de acervos, arquivologia, história, acervos
fotográficos e audiovisuais, gestão documental e bens
culturais.

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

