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A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS, dentro do seu   Programa de 
Formação Básica na área de conservação e restauração do patrimônio cultural e valorização do 
patrimônio material e imaterial, abre inscrição para o Curso de Iniciação em Conservação, 
Restauração e Organização de Bens Patrimoniais Móveis e Integrados – CRAM – 120h/a - 20 
vagas. 
 
DA PROPOSTA DO CURSO 
 
Conhecer normas e procedimentos básicos de conservação preventiva, higienização e 
restauração em bens patrimoniais móveis e integrados (escultura em gesso, tela e papel).  
 
DO PÚBLICO ALVO 
 
Preferencialmente, jovens de 18 a 29 anos, estudantes de escolas públicas, concludentes do 
Ensino Médio.  
 
DAS INSCRIÇÕES  
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/D7oFmeMY4FNHZXvm8 
Número de vagas: 20 
Período de inscrições: a partir de 16 de setembro. Até o limite de 30 (trinta) inscrições, ou seja, 
tão logo se complete esse número, encerram-se as inscrições. As inscrições excedentes 
comporão cadastro reserva. 
 

a) Em caso de comunicação de desistência de alunos ou nos casos discriminados no tópico b) 
até antes de 25% (vinte e cinco porcento) do decorrer do curso, alunos das vagas reserva 
serão chamados para ocupar a vaga do aluno desistente. 

b) Também será entendido como desistência o aluno que não entregar toda a documentação 
necessária para efetivar a matrícula até o 5º dia de aula (29/09/2021) e não frequentar as 
aulas por 4 dias seguidos. 

 
DA MATRÍCULA 
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 (junho, julho ou agosto) de 2021; 
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); 
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Importante:  
 

c) Por motivo de não efetivação da matrícula do aluno em tempo hábil para o início do 
curso, serão convocadas as vagas reserva por ordem de inscrição. 

d) A não apresentação da documentação acima, impossibilitará a efetivação da matrícula e o 
recebimento do certificado. 

e) O certificado de conclusão do curso estará vinculado a uma frequência de 75% nas aulas 
on-line e no acesso à plataforma EAD (Moodle). 
 

Atenção! Para obter uma participação satisfatória no curso, o aluno necessitará de um 
computador ou notebook e de acesso à internet.  
 
DO CURSO: 
Período de realização: 20/09/2021 a 03/12/2021 
Dias e horários das aulas: segundas, quartas e sextas. Horário: 14h a 17h20. 
Excepcionalmente algumas aulas podem ocorrer em dias diferentes dos discriminados. 
 
No CRAM os alunos serão formados com bases nos conceitos teóricos e observação da prática na 
área da conservação e restauração com o objetivo de fomentar e suscitar as habilidades 
artísticas, incentivar a valorização da identidade cultural e estimular o exercício prático da 
preservação do patrimônio. Segue os módulos teóricos: 
 

• Educação Para o Patrimônio; 

• História da Arte; 

• Teoria da Conservação e Restauro; 

• Introdução ao Estudo de Museu; 

• Higiene e Segurança do Trabalho; 

• Mapa de Danos; 

• Licitação. 
 
Em meio a uma realidade pandêmica, com o intuito de valorizar as artes e ofícios tradicionais, a 
EAOTPS apresenta nos conteúdos modulares a efetiva ação de capacitar jovens artífices em 
teorias, fundamentos e conceitos instruindo-os a partir da observação de técnicas e métodos 
práticos na área da conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados. Segue 
os módulos práticos: 
 

• Encadernação Simples; 

• Prospecção; 

• Teoria das Cores; 

• Conservação I - Conservação m Papel; 
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• Conservação II - Conservação em Escultura; 

• Conservação III - Conservação em Tela. 
 
DAS AULAS 
 
Buscando cumprir todas as normas de biossegurança, visando a integridade física de alunos, 
professores e demais funcionários da EAOTPS, as aulas acontecerão em formato virtual síncrono 
e assíncrono por intermédio do Google Meet e da plataforma Moodle. 
 
Durante as aulas práticas, os alunos serão espectadores dentro das plataformas virtuais, 
enquanto os professores ministrarão as aulas utilizando as ferramentas e materiais de forma 
abrangente ponderando o tempo dedicado a cada módulo. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO 

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

• Participar dos encontros on-line que serão realizados pelo Google.meet.  
 
 
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. 
 
As datas previstas neste edital estão sujeitas a alterações.                                                                                 

 
 
 
 

Fortaleza 16 de setembro de 2021 
 
 
 
 
Instituto Dragão do Mar 
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 

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

