
 
 

 

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

 
 

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). 
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Neste sentido, a ACOR/RS, UFRGS, Museu, SPH, Prefeitura de Porto Alegre 
desenvolverão a terceira edição deste curso de extensão, que terá a seguinte 
programação: 
 
Dia: 30/junho/2012 – sábado Manhã e Tarde 
Tema: Tecnologias e Conservação 
Palestrantes:  
Cristiane Ferreira Calza (COPPE - Laboratório de Instrumentação Nuclear /UFRJ), Rio 
de Janeiro, Brasil. 
Luiz Antônio Cruz Souza (LACICOR - Laboratório da Ciência da Conservação 
/EBA/UFMG), Belo Horizonte, Brasil. 
Luís Bravo Pereira (Universidade Católica do Porto), Porto, Portugal. 
Saulo Gütz (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 Manhã e Tarde 
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, Cristal, Porto Alegre - RS 
Horário: 9h às 13h e das 14h às 18h. 
 
Breve Currículo dos Palestrantes: 
 
Cristiane Ferreira Calza 
Possui graduação em Química pela Unicamp, mestrado, doutorado e pós-doutorado 
em Engenharia Nuclear pela COPPE/UFRJ. Tem experiência nas áreas de Química (com 
ênfase em Química Analítica) e Física Nuclear Aplicada. Trabalha com Fluorescência de 
Raios X, Espectroscopia Raman e Radiografia Computadorizada aplicadas à 
arqueometria e tratamento de dados por estatística multivariada. 
 
Luiz Antônio Cruz Souza 
Possui graduação em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais (1986), 
mestrado em Química-Ciências e Conservação de Bens Culturais pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (1991), com trabalho experimental realizado no IRPA (Institut 
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Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelas, Belgica) e doutorado em Química pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (1996), com trabalho experimental realizado 
junto ao Getty Conservation Institute, em Los Angeles, USA. Atualmente é 
coordenador do LACICOR - Laboratório de Ciência da Conservação, na Escola de Belas 
Artes da UFMG, onde é Professor Associado. É Coordenador do Curso de 
Especialização em Conservação de Bens Culturais Móveis e da Recicor - Rede de 
Ciências e Tecnologia para a Conservação Integrada de Bens Culturais (financiada pela 
Finep). Tem experiência na área de Artes e Ciência da Conservação, com ênfase em 
Ciência e Tecnologia para a Conservação-Restauração de Bens Culturais, atuando 
principalmente nos seguintes temas: gerenciamento e análise de riscos para a 
conservação de acervos, conservação preventiva, conservação-restauração, peritagem 
e análise científica de obras de arte. É membro do Conselho do ICCROM 
(http://www.iccrom.org), como representante do Brasil. É membro do Conselho 
Curador da FAOP - Fundação de Arte de Ouro Preto, como representante da Abracor - 
Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais. É Diretor da 
Escola de Belas Artes da UFMG. 
 
Luís Bravo Pereira 
 
É natural de Portugal, possui Bacharelado em Biologia pela Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, mestrado em Artes Digitais – Multimedia, pela Universidade 
Católica Portuguesa, é doutorando no curso e Doutoramento em Conservação de 
Pintura da Universidade Católica do Porto, com tema de tese em “Análise 
multiespectral de pintura usando câmaras Reflex Digitais”, recorrendo às técnicas de 
fotografia digital e análise com luz visível, radiação infravermelha e ultravioleta. 
Atualmente é docente na Universidade Católica do Porto atuando na Escola das Artes  
nos cursos de Arte e Restauro, onde leciona as cadeiras de Fotografia, Métodos de 
Análise e Documentação de Obras de Arte, Métodos de Tratamento de Imagem. Atua 
como docente no Mestrado em Conservação de Bens Culturais onde leciona as 
disciplinas: Técnicas Avançadas de Exame e Documentação, Novas Tecnologias 
Aplicadas à Documentação de Obras de Arte. E na Pós-Graduação de Fotografia 
lecionando Fundamentos de Fotografia e Laboratório Analógicos, Fundamentos de 
Fotografia e Laboratório Digitais. 
 
Saulo Güths 
 
Possui graduação em Engenharia Mecânica pelo Departamento de Engenharia 
Mecânica (1986), mestrado em Engenharia Mecânica pelo Departamento de 
Engenharia Mecânica (1990) e doutorado em Ciências Térmicas pela Université 
D'artois (1994). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Geral. 
Tem desenvolvido vários sistemas de controle de ambiental: Controle de umidade em 
vitrines de exposição de acervos (Sistema HIGROM); Monitoramento térmico de 
museus e arquivos (CLIMUS); Controle de umidade por reaquecimento de uso 
combinado com aparelho de ar condicionado compacto (Sistema REAQUIS); e sistema 
de segurança contra condensação em sistemas de ar condicionado central (Sistema 
SECON). 
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Gael de Guichen 

 
Natural da França, o engenheiro Químico pela Universidade de Lausanne e 
pesquisador encarregado durante muitos dos anos pela conservação da Caverna de 
Lascaux (França). No ano de 1969 se incorpora ao ICCROM em Roma onde desenvolve 
sua vida professional. Ocupa, entre outros cargos, o de Diretor de Departamento de 
Coleções, coordenando mais de 500 projetos nos países membros. Participou no 
desenho e desenvolvimento durante 20 anos de programa “PREMA-Prevenção dos 
Museus Africanos”. Na década de 90, preocupado com a pouca atenção dada pela 
imprensa às questões ligadas à conservação do patrimônio cultural, inaugurou em 
1991 uma campanha de sensibilização da opinião pública internacional denominada 
“Media Save Art”, cujo objetivo é a integração do público na conservação preventiva. 
Esta campanha consistiu de cinco competições internacionais que originaram em: 
Imprensa (250 artigos publicados em grandes jornais americanos e europeus e 
revistas), televisão (documentários e noticiários programas), cinema (documentário e 
ficção funcionalidades), Visual Documentação (fotografias, gráficos ou imagens 
materiais) e Comercial informação (documentação e as informações produzidas por 
empresas que tenham projetos patrocinados pela conservação ou restauro). 
Atualmente ocupa o cargo de Conselheiro do Diretor Geral do ICCROM. É hoje 
referência mundial em conservação e restauração do patrimônio cultural. Presidente 
de Honra do International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Propety.  
 
Jacqueline Assis 
Chefe da Divisão de Preservação e Segurança em Museus do Ibram, presidente da 
Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais (Abracor), 
conservadora e restauradora de papel.  
 
Claudia Suely Rodrigues de Carvalho 
 
Arquiteta (1985) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, mestre (1997) 
pelo PRO-ARQ-FAU/UFRJ, na área de concentração Conforto Ambiental. Doutora 
(2006) pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto. Realizou cursos de especialização em preservação da arquitetura moderna no 
ICCROM International Centre for Study of Preservation and Restoration of Cultural 
Property (1999) e conservação preventiva no Centre for Sustainable Heritage 
University College London (2003). É tecnologista sênior da Fundação Casa de Rui 
Barbosa e atualmente coordena as ações para preservação arquitetônica do Museu 
Casa de Rui Barbosa, no Centro de Memória e Informação. É membro do grupo de 
pesquisa Museu Casa Memória, Espaços e Representações (CNPQ-FCRB), coordenando 
a linha de pesquisa Estratégias de Conservação Preventiva para edifícios históricos que 
abrigam coleções. Tem ministrado palestras e cursos, organizado seminários e oficinas, 
prestado consultoria a várias instituições e publicado textos relacionados à 
preservação do patrimônio cultural, preservação da arquitetura moderna, arquitetura 
e preservação integrada de edifícios que abrigam coleções, conservação preventiva, 
adequação ambiental. 
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Mónica Bahamondez Prieto 
Diretora do Centro Nacional de Conservação e Restauração. Mónica é engenheira civil 
e química pela Universidade do Chile. Em 1982 ingressou no CNCR, especializando-se 
em aspectos da conservação do patrimônio: Conservação Preventiva e Conservação de 
Monumentos, com ênfase em monumentos de pedra e adobe. Suas especializações 
foram realizadas em centros internacionais como ICCROM, Getty Conservation 
Institute y CRATerre. Posteriormente obteve o Diploma de estudos avançados de 
terceiro ciclo (DEA) e o Mestrado em instrumentos para a valoração do patrimônio 
artístico ambos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilla, na Espanha. Seu 
trabalho é centrado na determinação de patologias dos materiais construtivos nos 
monumentos e na pesquisa e aplicação de tratamentos para sua conservação. Realiza 
ainda, assessorias aos museus da DIBAM e em muitas outras instituições de 
preservação do patrimônio. Entre 1985 e 1996 foi professora do Programa de 
Restauração da Escola de Arte da Pontificia Universidade Católica do Chile. Desde o 
ano 1986 realiza trabalhos docentes na Universidade Internacional SEK onde ensina 
Conservação Preventiva. É membro ativo do ICOMOS e ICOM Chile, membro da 
Sociedade Chilena de Arqueologia e Visitante Especial do Conselho dos Monumentos 
Nacionais. Publicou muitos artigos em diversos meios no Chile e no Exterior. 
 

Coordenação / Contatos: Andréa Bachettini / Presidente da ACOR-RS e Naida Corrêa/ 

Vice Presidente da ACOR-RS 

Fones: 53 91511915 e 51 91159267 

E-mail: bachetta@terra.com.br / naida@restauratus.com.br 

 
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 

Vagas limitadas 

Informações: 
 
Museu da UFRGS 
 
(51) 3308-3390 e (51) 3308-4022 
museu@museu.ufrgs.br 
www.museu.ufrgs.br 
 
Valores:  

a) Curso completo:  R$ 170,00 – público geral  
b)       R$ 85,00 – estudantes 

mailto:bachetta@terra.com.br
mailto:naida@restauratus.com.br
mailto:acorrs.rs@gmail.com
mailto:museu@museu.ufrgs.br
http://www.museu.ufrgs.br/
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Depósito Bancário para efetivação da inscrição: 
Banco do Brasil 
Ag. 1899-6 
C/C: 41.174.4 
ACOR-RS- ASSOC DE CONSERV E RESTAUR DE BENS CULTURAIS DO RS 
 
Isenção de pagamento para: 
 

a) Sócios da ACOR-RS em dia com anuidades. 
 
Promoção: ACOR-RS – Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais 
do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de 
Cultura, UFRGS (Secretaria do Patrimônio Histórico da UFRGS e Museu da UFRGS) 


