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A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS, dentro do seu   Programa de Formação 
Básica nas áreas de conservação e restauração do patrimônio cultural e valorização do patrimônio 
material e imaterial, abre inscrição para o Curso EAD de HISTÓRIA E APRECIAÇÃO DA ARTE – 60 
horas/aula – 35 vagas. 
 
DA PROPOSTA DO CURSO 
Conhecer os diferentes movimentos da arte, através das suas manifestações, abordando a produção 
artística do período clássico ao contemporâneo.  
 
 
FACILITADOR DO CURSO 
Graduado em Artes Visuais pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), Gustavo Henrique, professor e 
ilustrador, arte-educador. Tem pesquisas sobre o fazer artístico e sobre a prática docente publicadas em 
anais de eventos internacionais. Nas Artes Visuais, se especializou no Desenho de Observação e na 
fotografia de Retrato. Já foi aluno da Escola de Artes e Ofícios na área de Conservação e Restauro e 
professor de História da Arte em Vitrais. 
 
DAS INSCRIÇÕES  
Para realizar sua inscrição, acesse https://bit.ly/3kE4gmg  
Número de vagas: 35 (trinta e cinco) 
Período de inscrições: Até 20 de novembro. As inscrições são encerradas antes do final do prazo em caso 
de preenchimento das vagas. 
 
Importante: após a confirmação da inscrição, o aluno receberá um e-mail da Escola solicitando os 
seguintes documentos para efetivar sua matrícula no Curso.  
 

a) Cópia legível, frente e verso, de um documento de Identificação (Carteira de Identidade, 
Carteira de Trabalho ou Carteira de Habilitação); 
b) Cópia legível de comprovante de residência: conta de energia (ENEL) ou água (CAGECE) 
referente a um dos últimos meses (agosto, setembro ou outubro) de 2020; 
c) Comprovante de escolaridade (certificado de conclusão do curso, ou histórico escolar, ou 
declaração da escola, outros); 
d) Número do NIS (no caso de estar cadastrado em algum projeto social); 
e) Currículo e/ou portfólio;   
f)  Declaração de cessão de imagem.  

 
Importante: A não apresentação da documentação acima, impossibilitará a efetivação da matrícula 
 
Público Alvo 
Poderão participar do curso, preferencialmente, jovens a partir de 18 anos e profissionais da arte ou áreas 
afins que desejam ampliar seus conhecimentos na história da arte. 
Importante: para obter uma participação satisfatória no curso, o aluno necessitará de um computador ou 
notebook e de acesso à internet.  
 
Período do curso: 
Inicio: 30 de novembro 
Término: 18 de dezembro 
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DO CURSO: 
Dias e horários das aulas: 
 

DIAS HORÁRIOS 

Segunda a sexta 14h às 17h20min 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO 

 Participar das atividades propostas na plataforma Moodle (acesso pelo site da Escola: 
www.eao.org.br ). 

 Participar dos encontros on-line que serão realizados pelo Google.meet.  
 
Importante: O certificado de conclusão do curso estará vinculado a uma frequência de 75% nas aulas on-
line e no acesso à plataforma Moodle. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Ao se inscrever no presente edital, o(a)candidato(a) deverá concordar com as normas propostas. 

 Os alunos selecionados terão que dispor das horas diárias propostas para a etapa dos módulos on-
line. 

 
DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
Informações e/ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone: (85) 3238.1244 (de 
segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 13h30min às 16h).                                                                                  

 
 
 
 

Fortaleza, novembro de 2020. 
 
 
 
 
Instituto Dragão do Mar 
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 

http://www.eao.org.br/

