
 
 

ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO 
INSCRIÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DAS ARTES E OFÍCIOS 

 
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar - IDM, 
dentro do seu   Programa de Formação Básica abre inscrições para preenchimento de vagas para o curso 
de Introdução aos estudos de museus (15h/a - 40 vagas), que compõe a programação do Circuito das 
Artes e Ofícios. 
 
DA PROPOSTA DO CIRCUITO:  
O Circuito das Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho reforça o modelo de workshops gratuitos se 
propondo a desenvolver experiências artísticas em diversas técnicas e expressões, nas linguagens 
voltadas para as artes visuais, conservação e restauro e artesanato. Tem duração que varia de acordo com 
a proposta, proporcionando ao aluno aprendiz, conhecimento inicial do domínio de uma técnica, aplicando 
conteúdos teóricos e práticos, com ênfase na criatividade e na expressão individual.  
 
DO ROTEIRO DO CIRCUITO: 
Encontros com artistas e profissionais de grande expressão na cidade e atuação na técnica que estará 
ensinando a desenvolver, de forma remota, através da plataforma Google Meet. 
 
DA PROPOSTA DO CURSO:  
O curso busca promover uma reflexão sobre as transformações das relações entre museus e a sociedade 
a partir do questionamento das várias definições do que vem a ser um museu, aliando tal discussão com a 
reflexão sobre conceitos-chave da museologia contemporânea.  Com base na reflexão sobre as várias 
definições possíveis do que vem a ser um museu e as várias tipologias pelas quais tal instituição se 
manifesta na sociedade temos como objetivo refletir criticamente sobre a diversidade da temática, aliando 
tal questionamento à reflexão sobre conceitos como: museologia, museografia, gestão, educação, 
mediação, preservação, conservação, restauração, socio museologia e patrimônio. 
 
DO PÚBLICO ALVO: 
Preferencialmente pessoas a partir de 18 anos, alunos da área de humanidades, museólogos, arqueólogos, 
historiadores, sociólogos, ex-alunos dos cursos de conservação e restauração da Escola de Artes e Ofícios 
Thomaz Pompeu Sobrinho e pessoas interessadas no assunto. 
 
DAS INSCRIÇÕES: 
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/JyfJpBM9tGV7pkEC8 
Número de vagas: 40 
Período de inscrições: a partir de 04 de novembro de 2021. Até o limite de 50 inscrições (sendo 10 para 
cadastro de reserva), ou seja, tão logo se complete esse número, encerram-se as inscrições. 
 
 
DA EFETIVAÇÃO DO CURSO: 
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 ( julho, agosto e setembro) 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); 



Atenção! Para obter uma participação satisfatória no curso, o aluno necessitará de um computador ou 

notebook e de acesso à internet. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Período de realização: 08 a 12 de novembro de 2021. 
Dias e horários das aulas: segunda a sexta -feira. das 18h às 21h. 
 
DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

Informações e/ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone: (85) 3238.1244 (de 

segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 12h e de 13h30min às 17h30).                                                                                  

 
 

Fortaleza, 03 de novembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

Instituto Dragão do Mar 
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 

 
 


