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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.

Conservación de Fardos
Funerarios prehispánicos
Profesor: Bel. Rúben Buitron
Duração: 16h
Início: 12 de mayo de 2022
Término: 23 de junio 2022
Quando? 01 aula por semana - quintas-feiras
Aulas: 06 encontros online
Horários:
19h30 - 21h30 (Brasil)
Idioma: Espanhol
Público: Específico
Conservadores,
museólogos,
estudantes
de
conservação ou museologia, trabalhadores de
museus, arquivos e bibliotecas.
Este curso é 100% online
* 12h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia e
práticas.2

JUSTIFICATIVA
Os fardos são uma tradição funerária dos Andes
pré-hispânicos e sua presença remonta a períodos
arcaicos até a chegada dos europeus. A sua
presença recorrente em escavações arqueológicas,
principalmente em zonas áridas e secas, tem
gerado
sérias
preocupações
com
a
sua
preservação. Por isso, é urgente desenvolver
diretrizes técnicas para a conservação preventiva
e curativa e sua divulgação.
OBJETIVOS
Introduzir os participantes nos processos
técnicos de conservação preventiva e curativa
de fardos funerários.
Gerenciar procedimentos para o diagnóstico de
uma coleção de fardos.
Conhecer o desenvolvimento de sistemas de
embalagem para fardos de diversos formatos.
Conhecer as estratégias de divulgação para
coletas de fardos.

CONTEÚDO
Aula 1
Fardos funerários no Peru Antigo; Estudo de coleções de
fardos funerários: O caso dos fardos do Museu do Cao.
Aula 2
Bases teóricas e éticas na conservação de restos
humanos.
Aula 3
Estabelecimento de um diagnóstico aplicado a uma
coleção de fardos: Identificação de danos e riscos,
classificação da coleção, glossário de danos.
Aula 4
Documentação; Remoção
todos os tipos e casos.

de

embalagens;

Limpeza:

Aula 5
Recuperação de amostras entomológicas; Consolidação
e Sistemas de Embalagem.
Aula 6
Rotulagem e armazenamento; Monitoramento-Geração
de conteúdo de divulgação.
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Sobre o professor
Bel. Rubén Héctor Buitron
Picharde
Iniciou seus estudos em arqueologia andina na
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima-Peru, onde obteve seu diploma. Realizou
estudos especializados sobre a conservação do
Patrimônio Cultural Arqueológico no Instituto
de Conservação e Restauração "Yachay Wasi" e
em várias universidades e museus do Peru.
Rubén realizou trabalhos de estudo e
conservação de fardos funerários no Museu
Sítio Huaca Pucllana, Museu Sítio Arturo
Jiménez Borja Puruchuco, Sítio Arqueológico
Bellavista, Projeto Integral El Huarco, entre
outros sítios arqueológicos. Atualmente é chefe
do laboratório do Complexo Arqueológico El
Brujo, La Libertad-Peru; onde investiga uma
coleção de 142 fardos funerários da cultura
lambayeque (800-1300 d.C.).

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

