Em Espanhol

Introducción Histórica de los
Encajes/Rendas Técnicas y Procesos de
Conservación y Restauración
Profa. Dra. Vera Felippi
Profa. Me. Thainá Vígio

de 08 de agosto à
26 de setembro de 2022

Curso online
VAGAS LIMITADAS
ICRPACHAMAMA.COM.BR

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
Todos os cursos contam com
certificados. Você só precisa
participar de nossos cursos (seja ao
vivo ou por meio das aulas gravadas).
Sua participação será registrada por
meio de nossa plataforma virtual de
estudos.

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.

Introducción Histórica de los
Encajes/Rendas - Técnicas y Procesos
de Conservación y Restauración
Professoras: Dra. Vera Felippi
Me. Thainá Vígio
Duração: 20 horas*
Início: 08 de agosto de 2022
Término: 26 de septembre de 2022
Quando? 01 aula por semana, às segundas-feiras
Aulas: 08 encontros online
Horários:
18h00 - 20h00 - Brasil*

Idioma: Espanhol
Público-Alvo: Geral
Estudantes e profissionais da conservação e restauração
e/ou pessoas relacionadas a conservação têxtil e do
patrimônio cultural.
Este curso é 100% online
* 16h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia e
práticas.

JUSTIFICATIVA
A renda exige certos cuidados especiais quando
submetemos elas ao processo de conservação e
restauração. Esse curso irá oferecer aos alunos
ferramentas
para
reconhecer,
analisar
e
descrever
rendas
em
vários
estados
de
conservação, produzidas em diferentes técnicas. O
conteúdo traz análises históricas das rendas
desde as mais antigas até as contemporâneas e
oferece técnicas básicas de identificação das
principais patologias e métodos de conservação e
restauração para esse tipo de produção têxtil.

OBJETIVOS
Conhecer a importância histórica das rendas, e
as principais técnicas de produção manuais e
industriais.;
Identificar os processos e patologias que
ocorrem nesta categoria de têxtil e conhecer os
tratamentos mais indicados na conservação e
restauração das rendas, incluindo o modo de
acondicionamento e exibição das peças;
Aplicar os conhecimentos do curso em estudos
de caso e atividades prático-teóricos.

CONTEÚDO
Aula 1
Panorama histórico-técnico
século XV ao XX.

da

renda

do

Aula 2
Tipologias e processos de produção de renda:
manual e industrial; Análise e identificação
das principais técnicas manuais e industriais.
Aula 3
Conceitos básicos de terminologia, estrutura
têxtil e classificação de rendas; Definição de
patologias,
seus
níveis
e
principais
deteriorações.
Aula 4
As causas das patologias mais frequentes;
Estudo do comportamento dos materiais;
Instrumentação
básica
para
análise
patológica das rendas.

CONTEÚDO
Aula 5
Introdução aos tratamentos de restauração
em rendas e questões éticas; Os prétratamentos.
Aula 6
Processos
de
restauração
em
rendas:
Tratamentos mecânicos, físico-químicos e
químicos pontuais, parciais e completos de
limpeza, umedecimento, curativo, correção de
deformações e restauração por réplica ou
cópia; Estudos de caso.
Aula 7
Acondicionamiento
Estudos de caso.

e

exibição

de

rendas;

Aula 8
Proposta de exercício: (correção)
a) (aulas 1 e 2) A partir das imagens apresentadas, o aluno deve
identificar o processo de produção (manual ou industrial) e indicar a
técnica utilizada (ex: bilros, nhanduti, etc).
b) (aulas 3-7) Exercícios de raciocínio: um total de 10 pequenas tarefas em
que os alunos devem examinar as imagens e seus contextos para
responder satisfatoriamente.
São uma média de 2 tarefas por aula.

Sobre as professoras
Dra. Vera Felippi
Portifólio e publicações:
www.verafelippi.com
CV Lattes:
http://lattes.cnpq.br/3630305305711528

Doutora em Design pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, cujo resultado da tese foi a criação do
Museu da Moda e Têxtil da UFRGS.
Mestre em Design e Bacharel em Artes Visuais habilitação em História, Teoria e Crítica, ambos pela
UFRGS. Investigadora independente focada em design e
patrimônio têxtil. Atua como consultora em projetos de
resgate e salvaguarda do patrimônio têxtil e no ensino
teórico e prático sobre têxteis em universidades e cursos
livres. 15 anos de experiência na indústria têxtil, sendo
responsável pelo desenvolvimento de coleções de tecidos
planos. Experiência de trabalho em oficina própria com
artesanato de tecidos e rendas. Ministra cursos de
extensão nas faculdades de Design e Moda, com foco na
criação de rendas (aulas teóricas e práticas) e como
professora visitante em programas de Pós-Graduação
(lato sensu) nas disciplinas de Design de Superfícies e
Processos Industriais (têxteis). Autora do livro
Decifrando a renda: processos, técnicas e história (2021).

Sobre as professoras
Me. Thainá Vígio
Portifólio e publicações:
https://aniahtoigivilesor.wixsite.com/
mycv
CV Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6375914195093958

Mestre em Conservação e Restauro de Bens Culturais pela
Universidade Politécnica de Valência (UPV) – têxtil e
licenciada em Conservação e Restauro pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A principal área de
especialização é a conservação e restauro do patrimônio
histórico da seda com ênfase no restauro científico, além
do estudo e análise de corantes naturais históricos e sua
degradação. Como experiência, fez estágios no Instituto
Zuzu Angel de Moda e mestrado na Oficina Têxtil do
Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP). Possui
artigos publicados em revistas indexadas, cursos e
trabalhos em colaboração com museus.

INSCRIÇÃO E INVESTIMENTO
Inscreva-se até: 12/08/2022
Vagas limitadas.
As inscrições são feitas em nosso site
icrpachamama.com.br e também por nossos
canais de atendimento.
O modo de inscrição depende da forma de
pagamento que você escolher.
Quanto custa?
R$ 649,00

POLÍTICA DE PAGAMENTOS
FLEXÍVEIS
Nossos cursos têm valores acessíveis para que
todos possam fazê-los.
Você também pode dividir o valor do curso em
parcelas no boleto ou no PIX. E ainda escolha
o seu melhor dia para pagar.
Para se inscrever por esta modalidade, entre
em contato conosco.
Dúvidas? Precisa de condições especiais?
FALE CONOSCO!

MÉTODOS DE PAGAMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO: Pague em até 6x no
cartão de crédito. Inscreva-se diretamente
em nosso site: icrpachamama.com.br.
BOLETO PARCELADO: Quer dividir o valor no
boleto e ainda escolher uma data para
pagar? Inscreva-se diretamente pelos nossos
canais de atendimento!
PIX PARCELADO: As mesmas facilidades do
boleto, mas com o PIX. Inscreva-se
diretamente
pelos
nossos
canais
de
atendimento!
Nossa
chave
PIX
é:
pix@icrpachamama.com.br
Aceitamos Transferência Bancária para
Banco do Brasil, Itaú e Nubank!
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

