
III CURSO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA  

PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
CULTURAL 

Tecnologia e Conservação 
 

Promoção: 

Com o sucesso das edições anteriores do Curso de Extensão 
Universitária Preservação de Patrimônio Cultural quando foram 
abordados na primeira edição Conceitos e Técnicas e na segunda 
Autenticidade e Patrimônio Cultural, vimos a necessidade de 
aprofundar as discussões em torno das bases teóricas e técnicas que 
alicerçam a conservação dos bens culturais. 
Neste sentido, estamos organizando a terceira edição do curso que 
este ano contemplará “Tecnologia e Conservação”, e terá um novo 
formato, diferente dos anos anteriores, serão dois encontros que 
acontecerão aos sábados nos turnos manhã e tarde. Este novo modelo 
de curso pretende buscar uma maior integração entre o público e os 
palestrantes que irão discutir as tecnologias disponíveis na 
preservação de nosso patrimônio histórico, artístico e cultural. Foram 
convidados pesquisadores de destaque no cenário nacional e 
internacional para apresentaram suas pesquisas e trabalhos 
tecnológicos na área da preservação do patrimônio. 
Seguindo a conceito estabelecido pelo Conselho Internacional de 
Museus Comitê de Conservação, ICOM-CC para “Conservação”, que 
são todas aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a 
salvaguarda do patrimônio tangível, assegurando sua acessibilidade às 
gerações atuais e futuras, a conservação compreende a conservação 
preventiva, a conservação curativa e a restauração. Todas estas 
medidas deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do 
bem cultual em questão. 
Portanto, o curso objetiva promover o amadurecimento profissional e 
a conscientização do público em geral para a preservação do nosso 
patrimônio com atos críticos e criteriosos. Dessa forma, acreditamos 
estar estimulando o trabalho qualificado na área da conservação. 
Para muitos teóricos e profissionais, Gael de Guichen definiu da 
melhor maneira a visão gerencial que assumiu a conservação 
preventiva no século XX e XXI, “a conservação preventiva [...] requer 
uma mudança profunda de mentalidade. Onde ontem se viam objetos, 
hoje devem ser vistas coleções. Onde se viam depósitos, devem ser 
vistos edifícios. Onde se pensava em dias, agora se deve pensar em 
anos. Onde se via uma pessoa, devem ser vistas equipes. Onde se via 
uma despesa de curto prazo, deve-se ver um investimento de longo 
prazo. Onde se mostram ações cotidianas, devem ser vistos programas 
e prioridades. A conservação preventiva significa assegurar a 
sobrevida das coleções”. (FAOP, 2009). 

III CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  
PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
TECNOLOGIA E CONSERVAÇÃO 

Dia: 30/junho/2012 – sábado 
Tema: Tecnologias e Conservação 
Palestrantes:  
Cristiane Ferreira Calza (COPPE - Laboratório 
de Instrumentação Nuclear /UFRJ), Rio de 
Janeiro, Brasil. 
Luiz Antônio Cruz Souza (LACICOR - 
Laboratório de Ciência da Conservação 
/EBA/UFMG), Belo Horizonte, Brasil. 
Luís Bravo Pereira (Universidade Católica do 
Porto), Porto, Portugal. 
Saulo Gütz (Departamento de Engenharia 
Mecânica /UFSC), Florianópolis, Brasil. 
  
Mediação: Lorete Mattos e Luiz Fernando 
Rhoden 
Local: Sala II do Salão de Atos da UFRGS 
Av. Paulo Gama, 110, Porto Alegre, RS 
Horário: 9h às 13h e das 14h às 18h. 
  
Dia: 20 /outubro /2012 – sábado 
Tema: Tecnologias e Conservação 
Palestrantes: 
Claudia Suely Rodrigues de Carvalho (Casa de 
Rui Barbosa), Rio de Janeiro, Brasil. (a 
confirmar) 
Gael de Guichen (ICCROM), Roma, Itália. 
Jaqueline Assis (IBRAM e ABRACOR), Rio de 
Janeiro, Brasil.  
Mónica Bahamondez Prieto (Centro Nacional 
de Conservación y Restauración do Chile) 
Santiago, Chile. 
  
Mediação: William Pavão Xavier e Luiz 
Antônio Bolcato Custódio 
Local: Fundação Iberê Camargo (a confirmar) 
Avenida Padre Cacique, 2000, Porto Alegre, RS 

Horário: 9h às 13h e das 14h às 18h. 

Público Alvo: profissionais que atuem com o 
Patrimônio Cultural: Museus, Arquivos, 
Bibliotecas, Prefeituras, Ministério Público, 
Universidades e público em geral. 
  
Inscrições: a partir de 11 de junho de 2012. 
 
Reserva de vagas: acorrs.rs@gmail.com 
Informações: 
 (51) 3308-3390 e (51) 3308-4022 
  
Valores:  
Curso completo:   
R$ 170,00 – público geral  
R$ 85,00 – estudantes 
  
OBS: Sócios da ACOR-RS  em dia com 
anuidade isentos  da taxa de inscrição. 
 
VAGAS LIMITADAS 
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