Em Português

Conceitos Históricos da
Conservação e
Restauro - Módulo I
Profa. Bac. Vanessa Thibes Rorato

de 10 de agosto à
28 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.

Conceitos Históricos da
Conservação e Restauro Módulo I
Professora: Bac. Vanessa Thibes Rorato
Duração: 20 horas*
Início: 10 de agosto de 2022
Término: 28 de setembro de 2022
Quando? 01 aula por semana, às quartas-feiras
Aulas: 08 encontros online
Horários:
19h00 - 21h00 - Brasil*

Idioma: Português
Público-Alvo: Geral
Conservadores-restauradores,
estudantes
de
conservação de bens culturais, trabalhadores de
museus, arquitetos e interessados em geral.
Este curso é 100% online
* 16h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia e
práticas.

JUSTIFICATIVA
Neste primeiro módulo, abordaremos as diversas
intervenções e adaptações que as obras de arte
foram submetidas ao longo da história, desde a
Grécia Antiga até o início do século XIX. Com o
intuito de trazer à sala de aula, em ordem
cronológica, as várias reflexões e motivos
contextuais que impulsionaram determinadas
intervenções, de caráter restaurativo e/ ou
conservativo, no decorrer desses séculos e, que
contribuíram
para
que
os
conceitos
de
restauração fossem sendo cada vez mais
aprimorados e compreendidos, colaborando com o
aperfeiçoamento do ofício de restauração e
conservação de obras de arte dos tempos atuais.

OBJETIVOS
Abordar os diversos conceitos, teorias e
práticas de restauro ao longo da história de
forma didática e cronológica;
Contribuir com o enriquecimento teórico a
respeito do ofício de conservação e restauro
cultural;
Difundir a história e teoria da restauração de
bens culturais.

CONTEÚDO
Aula 1
As obras de arte da Antiguidade à Era
Medieval.
Aula 2
Do Renascimento ao século XVIII.
Aula 3
Século XVIII e o desenvolvimento do ofício de
restauro.
Aula 4
Entre os séculos XVIII e XIX: a mudança da
sociedade.
Aula 5
Século XIX: o restauro na Itália.
Aula 6
Século XIX: o restauro no mundo.
Aula 7
Século XIX: o restauro e o mercado de arte.
Aula 8
Conclusão.
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Sobre a professora
Bac. Vanessa Thibes
Rorato
Bacharel em Pintura pela EMBAP,
Curitiba/2011. Técnica em conservação e
restauro de bens móveis, pela UIA de
Veneza, 2015. Atuo na área de restauro
desde 2010, com ênfase em madeira,
pedras naturais e artificiais e, pinturas
mural e de cavalete.

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

