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Há exatos 15 anos nascia a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EOTPS),
equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará gerido pelo Instituto Dragão do Mar .
Uma instituição criada com a missão de fortalecer as políticas de valorização do patrimônio
histórico e dos ofícios tradicionais do nosso Estado. De 2006 até hoje, são mais de cinco mil
alunos (a maioria jovens em situação de vulnerabilidade social) formados através de cursos,
oficinas e atividades educativas na área da conservação patrimonial e do artesanato, como
gravura (xilo, litografia, gravura encavo e serigrafia), bordado, couro, cerâmica, marcenaria,
dentre outros.
A trajetória de 15 anos da Escola Artes e Ofícios comprova que promoção do conhecimento e
inclusão social, através da valorização da nossa identidade, patrimônio histórico e dos nossos
saberes e fazeres tradicionais encontra importante espaço nas ações do Governo do Estado.
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Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS equipamento do Governo do
Ceará, vinculado à Secretaria da Cultura – SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar – IDM
apresenta por meio do referido Relatório FECOP, suas atividades desenvolvidas no período de
abril a dezembro no exercício de 2021, atendendo em seu conteúdo programático as ações de
formação previstas dentro de sua linha de atuação: Conservação e Restauração de Bens
Patrimoniais, Artesanato com foco na confecção e comercialização de produtos e a Gravura,
desenvolvendo técnicas de Xilogravura, Litogravura, Gravura em Metal e Serigrafia.
Salientamos também que atingimos ao público estimado no Projeto, o que nos fortalece com o
compromisso de atender a esse público formado em especial por jovens egressos da escola
pública e em situação de vulnerabilidade social como também pessoas interessadas nas artes e
ofícios, buscando e contribuindo com a perpetuação desse acervo de valor e assim podendo
modificar o perfil da exclusão social em nosso Estado, ao mesmo tempo que fortalecemos as
políticas públicas de Cultura do Governo do Ceará.

Maninha Morais
Gestora Executiva da EAOTPS
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Em 2021, iniciamos as atividades da Escola cheios de incertezas. Estávamos ainda vivendo um
tempo de enfrentamento de um vírus desconhecido e muito agressivo. A rotina das pessoas
mudou e refletiu na execução do projeto. Para enfrentar esse novo modo de viver, tivemos que
lançar mão de novas metodologias que utilizaram as tecnologias digitais como estratégias para
novas formas de ensinar e aprender.
A maioria das atividades aconteceram no formato totalmente virtual, outras no formato híbrido
e algumas semipresenciais. Tudo no intuito de atender às demandas e preservar a saúde de
todos. Os materiais didáticos foram disponibilizados aos alunos para uso individual para garantir
as práticas e possibilitar vivências enriquecedoras.
As inscrições e as seleções dos alunos nas atividades ofertadas ocorreram por meio de
formulários preenchidos no Google forms. Nas aulas foram utilizadas as plataformas Google
Meet e Moodle. Todos esses recursos tecnológicos possibilitaram a realização dos cursos que
totalizaram 719 h/aula beneficiando 788 pessoas, três feiras de produtos criativos beneficiando
69 artesãos e uma exposição de litografia beneficiando 43 artistas.
Faço destaque às equipes de trabalho formadas. Nossos colaboradores, professores,
facilitadores, monitores, artistas, artesãos. Todos que possibilitaram o êxito dos resultados que
ultrapassaram o número de atividades propostas e o número de pessoas beneficiados.
Obrigada!

Francineide Chaves
Coordenadora Pedagógica da EAOTPS
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INTRODUÇÃO
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS foi inaugurada em 2002, tendo
como missão, realizar atividades de capacitação em restauração e conservação do patrimônio
cultural material, bem como da valorização, transmissão e difusão do patrimônio cultural
imaterial do Ceará, ressaltando sua importância e relevo histórico cultural.
É uma instituição que cumpre o papel fundamental de oferecer oportunidades de formação em
diversos ofícios, a saber: conservação e restauro; gravura e artesanato para um público
diversificado que participa de seus programas e projetos. Nos primeiros anos de atuação, a
Escola concentrava suas atividades pedagógicas na capacitação em conservação e restauração
do patrimônio cultural material, bem como no estímulo e desenvolvimento de projetos ligados
à valorização, transmissão e difusão do patrimônio cultural imaterial do Ceará.
Através da ação Patrimônio Para Todos, iniciada em 2009, mais de dois mil moradores de várias
localidades, em Fortaleza e no interior do Ceará, já foram sensibilizados sobre a importância do
patrimônio cultural a partir da identificação, registro, valorização e (re) significação de seus bens
culturais locais. As atividades desenvolvidas nesta ação, através das metodologias desenvolvidas,
promoveram o resgate de temas relacionados à educação patrimonial e são realizadas em
comunidades com perfil de exclusão sociocultural. Com esta ação, a EAOTPS foi vencedora do
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), em 2011, considerado o mais importante reconhecimento a ações de
proteção, preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro. E até hoje, a Escola
mantém na grade curricular de todos os cursos, um módulo específico que trabalha a educação
patrimonial.
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), equipamento gerido pelo
Instituto Dragão do Mar ligado à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, oferece cursos de
qualificação profissional nas áreas de valorização do patrimônio. Tendo como público
preferencial jovens da rede de ensino público, os cursos são fomento para divulgação da arte
como parte conservadora da história local e nacional. A Escola também promove um papel social
ao ter suas atividades prioritariamente voltadas para jovens de baixa renda que recebem, para
a realização de suas atividades pedagógicas, todo o material necessário ao seu desenvolvimento
e são disponibilizados, para pesquisa e estudos, uma biblioteca e ilha digital.
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho desenvolve um Programa de Formação
com foco nos ofícios tradicionais e na preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado
do Ceará. Por meio de suas atividades, os alunos desenvolvem uma perspectiva real de mercado
de trabalho nas áreas de formação desenvolvidas pelo equipamento. A EAOTPS tem
permanecido como principal referência, além de disponibilizar, diariamente, seus espaços para
visitas públicas, guiadas por monitores que contam a história de Fortaleza na década de 30,
quando o casarão que abriga a Escola foi edificado.
Todos os cursos ofertados pela Escola são gratuitos, medida de acesso histórica e fundamental
nas ações do Equipamento. Assim como, a disponibilização integral dos materiais didáticos a
serem utilizados nas atividades formativas. O público-alvo é formado, preferencialmente, por
jovens estudantes de escolas públicas e/ou em situação de vulnerabilidade social. Nas suas ações
educativas, mais de seis mil alunos já foram capacitados pela Escola, possibilitando a geração de
emprego e renda.
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Este relatório tem como objetivo acompanhar as metas do Contrato de Gestão Nº 04/2021,
firmado entre a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT) e o Instituto Dragão do Mar
(IDM) / Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), em abril de 2021,
subsidiadas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP).
As metas estabelecidas foram propostas com base no PROJETO: Qualificação Profissional com
base na valorização e difusão do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará que se propôs a
desenvolver atividades que possibilitaram a capacitação de jovens e pessoas não jovens, com
habilidades artísticas, para atuar no mercado de trabalho, potencializando o
empreendedorismo. As ações de formação se desenvolveram em três linhas de atuação: a
conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados, o artesanato com o foco
na confecção e comercialização de produtos e a gravura e suas técnicas plurais. O Projeto teve a
gestão conceitual e metodológica da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho/
Instituto Dragão do Mar, cujo compromisso maior da instituição é de contribuir com as políticas
públicas do Estado do Ceará, buscando modificar os perfis de exclusão social, através da
realização de ações na perspectiva da arte e do ofício, valorizando o patrimônio cultural do
Ceará.
O presente relatório visa demonstrar o desempenho da Escola, no desenvolvimento das
atividades previstas, no período de abril a dezembro 2021, a fim de permitir verificar se os
resultados alcançados estão de acordo com as metas firmadas no plano de trabalho.
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EIXO - CONHECIMENTO E FORMAÇÃO: AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BENS
SIMBÓLICOS DE REPERTÓRICOS CULTURAIS E DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA
ÁREA DA CULTURA - FONTE FECOP
Meta 01: Realizar 12 ações de formação para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial,
virtual ou híbrida, com carga horária total de 700 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural
do Ceará. Público diretamente beneficiado: 255 pessoas. No período de 01 de maio a 30 de
dezembro.
ATIVIDADES REALIZADAS DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
ATIV
1.1

AÇÕES
Curso de história e apreciação da arte

C/A
60
h/aula

PERÍODO
De 13 a 30 de julho de
2021

VAGAS
35

60
h/aula

De 03 a 30 de novembro
de 2021

20

60
h/aula

De 03 a 30 de novembro
de 2021

20

120
h/aula

De 20 de setembro a 03
de dezembro de 2021

20

1.7

Curso de Iniciação em Bordado

De 09 de agosto a 13 de
setembro de 2021
De 25 de outubro a 8 de
dezembro de 2021
De 30 de agosto a 13 de
dezembro de 2021
De 13 a 17 de setembro
de 2021
De 27 de setembro a 01
de outubro de 2021

15
h/aula
20
h/aula
20
h/aula
20
h/aula
12
h/aula
06
h/aula

De 08 a 12 de novembro
de 2021
De 16 a 22 de novembro
de 2021
De 22 a 26 de novembro
de 2021
13 a 17 de dezembro de
2021
Dias 13, 15 e 17 de
dezembro de 2021
Dias 18, 19 e 20 de
outubro de 2021

40

1.8

Circuito das artes e ofícios: Criação de
personagens no estilo cartum
Circuito das artes e ofícios: Tombamento
do Patrimônio Artístico e Cultural e Estudo
de Caso - 15h/aula,
Circuito das artes e ofícios: Introdução aos
estudos de museus
Circuito das artes e ofícios: iniciação em
Bordado Livre
Circuito das artes e ofícios: Figurino Cênico
Artesanal
Circuito das artes e ofícios: Iniciação em
Tecelagem Manual
Circuito das artes e ofícios: Tecelagem
Manual – Macramê
Circuito das artes e ofícios: SEMINÁRIO
PATRIMÔNIO E MEMÓRIA (Webinar) Estudo de Caso

60
h/aula
120
h/aula
120
h/aula
20
h/aula
06
h/aula

30

1.6

Curso de iniciação em conservação e
restauração de bens patrimoniais móveis
e integrados – Tela
Curso de iniciação em conservação e
restauração de bens patrimoniais móveis
e integrados – Escultura
Curso de Iniciação em Conservação,
Restauração e Organização de Bens
Patrimoniais Móveis e Integrados –CRAM
Empreendedorismo com foco na venda de
produtos criativos
Curso de Iniciação em Gravura

1.2

1.3

1.4

1.5

15
15
20
40

20
20
20
20
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Curso de História e Apreciação da Arte
Atividade 1.1: Realizar 01 ação de capacitação em HISTÓRIA E APRECIAÇÃO DA ARTE, de forma
presencial, virtual ou híbrida, contribuindo na criação de um senso crítico e no aumento de
bagagem cultural dos artistas e/ou do público consumidor, com carga horária de 60 h/a,
atendendo um público de 35 pessoas com idade mínima de 18 anos.

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DO CURSO DE HISTÓRIA E APRECIAÇÃO DA ARTE
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 de HISTÓRIA E APRECIAÇÃO DA
ARTE – 60 horas/aula – 35 vagas.
DA PROPOSTA DO CURSO
Conhecer os diferentes movimentos da arte por meio de suas manifestações, abordando a
produção artística desde o período neoclássico até o contemporâneo, oportunizando ao aluno
realizar visitas a galerias de arte, entrevistas com artistas ou pesquisadores, de forma virtual,
presencial ou híbrida.
DO 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.
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DAS INSCRIÇÕES

Para realizar sua inscrição, acesse o link:
https://forms.gle/EfMwyjgtW518AnbE8
Número de vagas: 35
Período de inscrições: a partir de 01 de julho. Até o limite de 45 inscrições, ou seja, tão
logo se complete esse número, encerram-se as inscrições.
Observação: Em caso de desistência de alunos 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.
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 (abril, maio ou junho) 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); e)
Currículo e/ou portfólio;
f) Declaração de cessão de imagem.
Importante:
• 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.
• A não apresentação da documentação acima, impossibilitará a efetivação da
matrícula e o recebimento do certificado.
• 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: 13 a 30 de julho.
Dias e horários das aulas: segunda, quarta e sexta-feira. Das 19h as 21h
FLEXIBILIZAR -> Sábados: 10h as 12h (Visitas virtuais) -> Algo a ser debatido e investigado
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).
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DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 28 de junho de 2021

EMENTA DO CURSO
Carga horária: 60h/aula
Período: 13 a 30 de julho
Vagas: 35
Ementa – História e Apreciação da Arte: Artista, Texto, Vídeo, Vivência e Imagem. Um estudo
sobre os diferentes movimentos da arte, através das suas manifestações, abordando a produção
artística do período Neoclássico ao Contemporâneo
MÓDULO
O século XVIII na Arte e seu contexto 4h/a
Conhecendo o artista Israel Félix 2h/a
Como o século XVIII moldou o mundo atua – 2h/a
O século XIX na Arte 4h/a
Visitas Virtuais (Louvre, MASP) e Exercícios 4h/a
Sintaxe da Linguagem Visual – 4h/a
A leitura de imagens a partir do século XX 4h/a
Conhecendo a artista Juliana FerPin – 4h/a
As vanguardas artísticas do século XX - 4h/a
Principais Figuras do Mercado de Arte – 4h/a
Image Watching – 4h/a
Visitas Virtuais (Frida Kahlo e MnBA) e Exercícios 4h/a
A Evolução do Mercado de Arte – 4h/a
A Arte Contemporânea – 2h/a
Conhecendo a artista Dharílya Sales – 2h/a
A Semana de Arte Moderna de 22 – 4h/a
O Ceará na virada do século XIX ao XX – 4h/a

C/H
4 h/aula
2 h/aula
2 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
2 h/aula
2 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
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PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 39 ANOS

40 a 50 ANOS

ACIMA DE a 50
ANOS

ESCOLARIDADE
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
INCOMPLETO
COMPLETO
INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO
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RENDA FAMILIAR
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ATÉ 1 SALARIO 1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS
MÍNIMO
MINIMOS
MINIMOS

ACIMA DE 5
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA

COM QUEM MORA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

AMIGOS

CÔNJUGE

OUTROS
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GÊNERO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
HOMEM

MULHER

NÃO QUERO INFORMAR

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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AVALIAÇÃO GERAL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
20
18
16
14
Excelente

12

Ótimo

10
8

Bom

6

Regular

4
2
0
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?

Excelente

Ótimo

Regular
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Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?

Total

Sim

Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?

Total

Sim

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
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está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES

FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de História e Apreciação da Arte
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Cópia do Diário de Classe - Curso de História e Apreciação da Arte
RESULTADO NA META ESTABELECIDA NA ATIVIDADE
A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia de 13 julho e
finalizadas no dia 30 de julho. com carga horária de 60 h/a, atendendo um público de 35 pessoas
com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas em
tempo real pelo Google Meet e atividades complementares disponibilizadas aos alunos pelo
programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio aos conteúdos estudados.
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Curso de iniciação em conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados –
Tela
Atividade 1.2: Realizar 01 Curso de iniciação em conservação e restauração de bens patrimoniais
móveis e integrados - TELA, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de
60 h/a, atendendo a um público de 20 pessoas.

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM TELA
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 e
restauração de bens patrimoniais móveis e integrados - Tela - 60h/a - 20 vagas.
DA PROPOSTA DO CURSO
Capacitar para o exercício da higienização e conservação de telas (quadros), através de
conceitos teóricos e técnicas específicas de restauro.
DO PÚBLICO ALVO
Poderão participar do Curso, preferencialmente, jovens a partir de 18anos que tenham
interesse em se capacitar na área da conservação e restauro.
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DAS INSCRIÇÕES
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/ysMXDHhBEbqXBWNH6
Número de vagas: 20

Período de inscrições: a partir de 28 de outubro. Até o limite de 35 (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 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 (agosto, setembro ou outubro) 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);
Importante:

•

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.
•
A não apresentação da documentação acima, impossibilitará a efetivação da
matrícula e o recebimento do certificado.
•
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 de mesa ou notebook e de acesso à internet.
DO CURSO
Período de realização: 03/11/2021 a 30/11/2021
Dias e horários das aulas: segunda a sexta. Horário: 14h a 17h20.
No curso de Tela 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; • Higiene e Segurança do Trabalho.
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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. Segue os módulos
práticos:

•
•
•

Desenho;
Teoria das Cores;
Conservação em Escultura - abrangendo os seguintes assuntos:
1. Mapa de Danos;
2. Prospecção;
3. Conservação Preventiva;
4. Conservação Curativa.

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.
Ao fim do módulo de Conservação em Tela, o aluno deverá apresentar um relatório acerca do
seu objeto de estudo individual.
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.
• O candidato não poderá se inscrever em dois cursos no mesmo período.
• As datas previstas neste edital estão sujeitas a alterações.
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 27 de outubro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 60h/aula
Período: 03 a 30 de novembro
Vagas: 20
Ementa: O curso de Conservação em Tela visa introduzir o aluno aos desdobramentos da
conservação e do restauro em tela em técnicas variadas. A abordagem foca em noções e prática
satisfatória em aulas ministradas remotamente.
MÓDULO
Teoria da conservação
Educação para o patrimônio
Higiene e segurança do trabalho
História da arte
Desenho
Teoria das cores
Conservação em tela

C/H
4h/aula
2h/aula
2h/aula
4h/aula
8h/aula
8h/aula
32h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS
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ESCOLARIDADE
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

RENDA FAMILIAR
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EMPREGADO DESEMPREGADO

AUTONÔMO

ESTUDANTE

OUTROS
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AVALIAÇÃO GERAL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.
Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
10
9
8
7
6
5

Excelente

4

Ótimo

3
2
1
0
Excelente

Ótimo

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
10
8
6

Excelente
Ótimo

4

Bom
2
0
Excelente

Ótimo

Bom
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
16
14
12
10
8

Total

6
4
2
0
Sim

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
16
14
12
10
8

Total

6
4
2
0
Sim

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.
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PERCENTUAL DE EVASÃO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES

FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de TELA
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Print de uma das aulas do Curso de TELA

Cópia do Diário de Classe - Curso de TELA

RESULTADO DA META
A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 03 de novembro
e finalizadas no dia 30 de novembro. com carga horária de 60 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares disponibilizadas aos alunos pelo
programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio aos conteúdos estudados.

30

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Curso de iniciação em conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados –
Escultura
Atividade 1.3: Realizar 01 Curso de iniciação em conservação e restauração de bens patrimoniais
móveis e integrados - ESCULTURA, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária
total de 60 h/a, atendendo a um público de 20 pessoas com idade mínima de 18 anos.

Flyer de divulgação do Curso

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM ESCULTURA
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 e
restauração de bens patrimoniais móveis e integrados - Escultura - 60h/a - 20 vagas.
DA PROPOSTA DO CURSO
Capacitar para o exercício da higienização e conservação em escultura, através de conceitos
teóricos e técnicas específicas de restauro.
DO PÚBLICO ALVO
Poderão participar do Curso, preferencialmente, jovens a partir de 18anos que tenham interesse
em se capacitar na área da conservação e restauro.
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DAS INSCRIÇÕES
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/kpbLifBoaUQcwExn7
Número de vagas: 20
Período de inscrições: a partir de 28 de outubro. 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 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 (agosto, setembro ou outubro) 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);
Importante:
• 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.
• A não apresentação da documentação acima, impossibilitará a efetivação da matrícula
e o recebimento do certificado.
• 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 de mesa ou notebook e de acesso à internet.
DO CURSO:
Período de realização: 03/11/2021 a 30/11/2021
Dias e horários das aulas: segunda a sexta. Horário: 14h a 17h20.
No curso de Escultura 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;
• Higiene e Segurança do Trabalho.
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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 (escultura). Segue
os módulos práticos:

•
•
•
•

Noções de Anatomia;
Desenho;
Teoria das Cores;
Conservação em Escultura - abrangendo os seguintes assuntos:
1. Mapa de Danos;
2. Prospecção;
3. Conservação Preventiva;
4. Conservação Curativa.

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. Ao fim do módulo de Conservação
em Escultura, o aluno deverá apresentar um relatório acerca do seu objeto de estudo
individual.
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.
• O candidato não poderá se inscrever em dois cursos no mesmo período.
• As datas previstas neste edital estão sujeitas a alterações.
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza 27 de outubro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 60h/aula
Período: 03 a 30 de novembro
Vagas: 20
EMENTA DO CURSO - O curso de Conservação em Escultura visa introduzir o aluno aos
desdobramentos da conservação e do restauro em tela em técnicas variadas. A abordagem foca
em noções e prática satisfatória em aulas ministradas remotamente.
MÓDULO
Teoria da conservação
Educação para o patrimônio
Higiene e segurança do trabalho
História da arte
Desenho
Teoria das cores
Conservação em escultura

C/H
4h/aula
2h/aula
2h/aula
4h/aula
8h/aula
8h/aula
32h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS
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ESCOLARIDADE
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

AVALIAÇÃO GERAL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
10
9
8
7
6
5

Excelente

4

Ótimo

3
2
1
0
Excelente

Ótimo
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
8
7
6
5

Excelente

4

Ótimo

3

Bom

2
1
0
Excelente

Ótimo

Bom

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
14
12
10
8
Total

6
4
2
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
12
10
8
Sim

6

Não
4
2
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Foto de uma das aulas do Curso de ESCULTURA

Foto de uma das aulas do Curso de ESCULTURA
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Print de uma das aulas do Curso de Escultura

Cópia do Diário de Classe - Curso de Curso de ESCULTURA
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RESULTADO DA META
A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 03 de novembro
e finalizadas no dia 30 de novembro. com carga horária de 60 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares disponibilizadas aos alunos pelo
programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio aos conteúdos estudados.
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Curso de Iniciação em Conservação, Restauração e Organização de Bens Patrimoniais Móveis
e Integrados – CRAM
Atividade 1.4: Realizar 01 Curso de INICIAÇÃO em conservação e restauração de bens
patrimoniais móveis e integrados (CRAMI), de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga
horária total de 120 h/a, atendendo a um público de 20 pessoas com idade mínima de 18 anos.

Flyer de divulgação do Curso

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO CRAM
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.
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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);
Importante:

• 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.

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

• 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.
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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;
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.
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza 16 de setembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 120h/aula
Período: 20 de setembro a 03 de dezembro
Vagas: 20
EMENTA DO CURSO - Apresentação da reflexão teórica sobre os conceitos de memória,
identidade e patrimônio a partir da compreensão dos significados do vocabulário técnico
especializado que se faz importante para a interação dos profissionais no âmbito da preservação
do patrimônio cultural. Abordagem dos princípios teóricos da conservação e restauração.
Desenvolver conceitos básicos sobre: história, memória, cultura, identidade cultural, diversidade
cultural e os conhecer os diferentes tipos de patrimônio culturais. Identificar e representar
graficamente as patologias resultantes de ação humana e ação do meio ambiente e locar.
Sondagem cromática de superfícies de bens patrimoniais móveis e imóveis. Importância de
conhecer e aplicar noções de higiene e segurança do trabalho na prevenção de acidentes.
Analisar as regras de contratações de profissionais de restauro de obras de arte pela
administração pública
MÓDULO
Palestra de abertura do curso
Teoria da conservação
Educação para o patrimônio
Higiene e segurança do trabalho
Noções de catalogação
Introdução ao estudo de museu
História da arte
Licitação
Teoria das cores
Mapa de danos
Prospecção
Encadernação simples
Conservação I – conservação em papel
Conservação II – conservação em escultura
Conservação III - conservação em tela

C/H
2 h/aula
7 h/aula
7 h/aula
4 h/aula
4 h/aula
7 h/aula
7 h/aula
7 h/aula
9 h/aula
9 h/aula
9 h/aula
12 h/aula
12 h/aula
12 h/aula
12 h/aula
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PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir, foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
60%
50%

48%
40%

40%
30%
20%
10%

6%

6%

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS

0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

ESCOLARIDADE
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
COMPLETO
INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO
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RENDA FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA

COM QUEM MORA
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS
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GÊNERO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

49

AVALIAÇÃO GERAL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.
Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Ótimo
Excelente

Ótimo

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
8
7
6
5

Excelente

4

Ótimo

3

Bom

2
1
0
Excelente

Ótimo

Bom
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Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
18
16
14
12
10
Total

8
6
4
2
0
Sim

Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
16
14
12
10
8

Sim

6

Não

4
2
0
Sim

Não
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EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES

FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de CRAM
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Foto de uma das aulas do Curso de CRAM
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Foto de uma das aulas do Curso de CRAM

Cópia do Diário de Classe do Curso de CRAM

RESULTADO DA META
A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 20 de setembro
e finalizadas no dia 03 de dezembro, com carga horária de 120 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares disponibilizadas aos alunos pelo
programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio aos conteúdos estudados.
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Empreendedorismo com foco na venda de produtos criativos
Atividade 1.5: Promover 1 curso com foco na capacitação para o EMPREENDEDORISMO na
perspectiva de comercialização de produtos criativos e serviços, com carga horária de 60 h/a, de
forma presencial, virtual ou híbrida, atendendo a um público de 30 pessoas com idade mínima
de 18 anos.

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar - IDM,
dentro do seu Programa de Formação Básica e valorização do patrimônio material e imaterial,
abrem inscrições para vagas ao Curso de Empreendedorismo com foco na venda de produtos
criativos - 60h/a – 30 vagas.
DA PROPOSTA DO CURSO
Oportunizar noções de empreendedorismo. Entender a legislação de pequenos negócios.
Desenvolver competências empreendedoras, sustentáveis e inovadoras. Conhecer alternativas
de empreendimentos. Estimular a elaboração de um plano de negócio e de um plano de
marketing. Incentivar a formalização do negócio, principalmente pela modalidade
Microempreendedor Individual (MEI).
DO PÚBLICO ALVO
Poderão participar do Curso, preferencialmente, jovens a partir de 18 anos, interessados em criar
seu próprio negócio, ou renovar ou ampliar um negócio já existente.
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DAS INSCRIÇÕES
Para realizar sua inscrição, acesse o link:
https://forms.gle/BQyhyuUmPSVZM4zz8 Número de vagas: 30
Período de inscrições: a partir de 28 a 30 de julho de 2021. Até o limite de 40 inscrições,
ou seja, tão logo se complete esse número, encerram-se as inscrições.

•

Em caso de desistência de alunos 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.

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 (maio, junho ou julho) 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); e)
Currículo e/ou portfólio;
f) Declaração de cessão de imagem.
Importante:
• 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.
• A não apresentação da documentação acima impossibilitará a efetivação da
matrícula e o recebimento do certificado.
• 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: 09 de agosto a 13 de setembro de 2021.
Dias e horários das aulas: Segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h às 17h.
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).
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 27 de julho de 2021.
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 60h/aula
Período: 9 de agosto a 13 de setembro de 2021
Vagas: 30
Ementa: Empreendedorismo: conceito e definições. Perfil do empreendedor: características,
habilidades e competências necessárias. Empreendedorismo na era do comércio eletrônico.
Visão de negócios: técnicas para identificação de oportunidades e escolha de segmentos. Plano
de negócios: conceito, definições e elaboração do plano de negócio. Desenvolvimento
sustentável. Aspectos legais de um empreendimento: legislação, modalidades de empresas e
formalização de um negócio.
MÓDULO
Educação patrimonial
Prevenção e saúde
Empreendedorismo e sustentabilidade
Plano de negócios
Precificação
Mídias, propagandas, publicidade e marketing digitais
Identidade visual
Fotografando seus produtos
Administrando a sua empresa
Apresentação de produtos e embalagens

C/H
4h/aula
4h/aula
8h/aula
4h/aula
4h/aula
8h/aula
4h/aula
8h/aula
12h/aula
4h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS
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ESCOLARIDADE
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
INCOMPLETO
COMPLETO
INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
40%

36%
32%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

14%
9%

9%

5%
0%

AVALIAÇÃO GERAL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.
Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
12
10
8
Excelente
6

Ótimo
Bom

4
2
0
Excelente

Ótimo

Bom

60

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Excelente
Ótimo
Bom

Excelente

Ótimo

Bom

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
18
16
14
12
10
Total

8
6
4
2
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
18
16
14
12
10
Total

8
6
4
2
0
Sim

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Empreendedorismo

Cópia de um diário de classe do curso de Empreendedorismo

RESULTADO DA META
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A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 09 de agosto e
finalizadas no dia 13 de setembro, com carga horária de 60 h/a, atendendo um público de 40
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares disponibilizadas aos alunos pelo
programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio aos conteúdos estudados.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Curso de Iniciação em Gravura
Atividade 1.6: Realizar 01 Curso de INICIAÇÃO em GRAVURA, de forma presencial, virtual ou
híbrida, com carga horária total de 120 h/a, atendendo a um público de 15 pessoas com idade
mínima de 18 anos.

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE INICIAÇÃO EM GRAVURA
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar IDM, dentro do seu Programa de Formação Básica e valorização do patrimônio material e
imaterial, abrem inscrições para vagas ao Curso de Iniciação em Gravura - 120h/a – 15 vagas.
DA PROPOSTA DO CURSO:
O curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no processo inicial da gravura, a partir
da transposição de desenhos para o suporte, da gravação do desenho na matriz, da preparação
da matriz para a impressão e da impressão em si, despertando criatividade, o bom gosto pela
qualidade na construção dos projetos, objetivando direcionar os aprendizes para a criação de
projetos autorais e a geração de renda.
DO PÚBLICO ALVO
Poderão participar do curso, preferencialmente, jovens a partir de 18 anos, interessados em
aprender a técnica da gravura.
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DAS INSCRIÇÕES
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/p7S5ZNYmp7jM8ms29
Número de vagas: 15
Período de inscrições: A partir de 21 de outubro de 2021. Até o limite de 25 inscrições, ou seja,
tão logo se complete esse número, encerram-se as inscrições.

•

Em caso de desistência de alunos até antes de 25% (vinte e cinco por cento) do decorrer
do curso, alunos das vagas reserva serão chamados para ocupar a vaga do aluno
desistente.

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 (julho, agosto ou 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);
Importante:
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.
• A não apresentação da documentação acima impossibilitará a efetivação da matrícula e
o recebimento do certificado.
• 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: 25 de outubro a 8 de dezembro de 2021.
Dias e horários das aulas: Segunda-feira a sexta-feira das 14h às 17h20.
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.
DOS BENEFÍCIOS
Serão disponibilizados todos os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das
atividades do curso.
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 podem sofrer alterações.
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 20 de outubro de 2021.
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 120h/aula
Período: 25 de outubro a 8 de dezembro de 2021
Vagas: 15
Ementa: Introdução à História da Arte e da gravura. Técnicas de desenho. Técnicas de gravura:
xilogravura, gravura em encavo e litogravura. Técnicas de impressão de gravuras. Materiais
necessários para a prática da gravura.
MÓDULO
Educação Patrimonial
História da Arte
Desenho Aplicado à Gravura
Prevenção e Saúde
Prática de Ofício I: Xilogravura
Prática de Ofício II: Encavo
Literatura de cordel e sua conexão com a contemporaneidade
Vivência com Mestre da Cultura
Prática de Ofício III: Litogravura
Impressão com prensa

C/H
8h/aula
8h/aula
12h/aula
4h/aula
20h/aula
24h/aula
12h/aula
8h/aula
16h/aula
8h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS
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ESCOLARIDADE
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
COMPLETO
INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EMPREGADO

DESEMPREGADO

AUTÔNOMO

ESTUDANTE

OUTROS

AVALIAÇÃO GERAL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
8
7
6
5
4

Excelente

3

Ótimo

2
1
0
Excelente

Ótimo
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
10
8
6
Excelente
4

Ótimo

2
0
Excelente

Ótimo

Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
12
10
8
Sim

6

Não
4
2
0
Sim

Não
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
12
10
8
Sim

6

Não
4
2
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Gravura
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Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Gravura

Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Gravura
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Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Gravura

Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Gravura
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Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Gravura

Cópia do Diário de Classe - Curso de Iniciação em Gravura

75

Foto do Ateliê da Gravura

Foto do Ateliê da Gravura
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Foto do Ateliê da Gravura
RESULTADO DA META
A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 08 de outubro e
finalizadas no dia 12 de dezembro, com carga horária de 120 h/a, atendendo um público de 15
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, atividades
presenciais e aulas remotas em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares
disponibilizadas aos alunos pelo programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio
aos conteúdos estudados.
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Curso de Iniciação em Bordado
Atividade 1.7: Realizar 01 Curso EAD de INICIAÇÃO em BORDADO, de forma presencial, virtual
ou híbrida, com carga horária total de 120 h/a, atendendo a um público de 15 pessoas com idade
mínima de 18 anos.

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE INICIAÇÃO EM BORDADO
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar - IDM,
dentro do seu Programa de Formação Básica e valorização do patrimônio material e imaterial,
abrem inscrições para vagas ao Curso de Iniciação em Bordado - 120h/a – 15 vagas.
DA PROPOSTA DO CURSO:
Curso de Artesanato – Bordado: o curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no
processo inicial do bordado, a partir da transposição de riscos para o tecido, o corte das peças,
o bordado em si e o acabamento, despertando a criatividade, o bom gosto pela qualidade na
construção dos produtos, objetivando direcionar os aprendizes para a criação de projetos
autorais e a geração de renda.
DO PÚBLICO ALVO
Poderão participar do curso, preferencialmente, jovens a partir de 18 anos, interessados em
aprender o bordado à mão.
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DAS INSCRIÇÕES
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/8nyJkPnQFXLAHyeZ7

Número de vagas: 15
Período de inscrições: A partir de 25 de agosto de 2021. Até o limite de 25 inscrições, ou seja,
tão logo se complete esse número, encerram-se as inscrições.
•
Em caso de desistência de alunos até antes de 25% (vinte e cinco por cento) do
decorrer do curso, alunos das vagas reserva serão chamados para ocupar a vaga do
aluno desistente.
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);
Importante:
• 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.
• A não apresentação da documentação acima impossibilitará a efetivação da matrícula e
o recebimento do certificado.
• 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: 30 de agosto a 13 de dezembro de 2021.
Dias e horários das aulas: Segundas-feiras e quartas-feiras, das 14h às 17h.
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.
DOS BENEFÍCIOS
Serão disponibilizados todos os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das
atividades do curso.
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).
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DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 25 de agosto de 2021.

EMENTA DO CURSO
Carga horária: 120h/aula
Período: 30 de agosto a 13 de dezembro de 2021
Vagas: 15
Ementa: Aprender o bordado livre a partir de 25 pontos básicos acompanhados da história da
arte, da arte têxtil e do bordado. Apresentação do Centro Cultural Dragão do Mar e do
compositor, arquiteto e poeta Fausto Nilo. Empreendendo com o bordado. Técnicas e materiais
necessários para a prática do bordado. Possibilidades de aplicações no bordado contemporâneo.
Técnicas de acabamento à mão.
MÓDULO
Educação patrimonial
História da arte, da arte têxtil e do bordado
Empreendendo com o bordado
Prevenção e saúde
Prática de Ofício I - Técnicas Básicas de Bordado
Prática de Ofício II - Bordado em fotografia
Prática de Ofício III - Bordando com pedras
Prática de Ofício IV - Bordando Fausto Nilo
Prática de Ofício V - Acabamentos e costura à mão

C/H
4h/aula
4h/aula
4h/aula
4h/aula
28h/aula
8h/aula
16h/aula
40h/aula
12h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS
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ESCOLARIDADE
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EMPREGADO

DESEMPREGADO

AUTONÔMO

ESTUDANTE

OUTROS

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
2,5
2
1,5
Excelente
1

Ótimo

0,5
0
Excelente

Ótimo
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
2,5
2
1,5
Excelente
1

Ótimo

0,5
0
Excelente

Ótimo

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
3,5
3
2,5
2
Total

1,5
1
0,5
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
3,5
3
2,5
2
Total

1,5
1
0,5
0
Sim

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Bordado

Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Bordado
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Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Bordado

Foto de uma das aulas do Curso de Iniciação em Bordado
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Cópia do Diário de Classe - Curso de Iniciação em Bordado

RESULTADO DA META
A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 30 de agosto e
finalizadas no dia 13 de dezembro, com carga horária de 120 h/a, atendendo um público de 15
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, atividades
presenciais e aulas remotas em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares
disponibilizadas aos alunos pelo programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio
aos conteúdos estudados.
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A META ESTABELECIDA
Circuito das Artes e Ofícios
Atividade 1.8: Realizar o CIRCUITO DAS ARTES E OFÍCIOS, ofertando 05 cursos com carga horária
de 20h/a por cada edição, de forma presencial, virtual ou híbrida, totalizando 100 h/a,
atendendo a um público de 20 pessoas por edição, com foco no desenvolvimento de
experiências artísticas nas diversas técnicas e expressões, nas linguagens voltadas para as artes.
Totalizando 100 pessoas com idade mínima de 18 anos.
Da proposta
O Circuito das Artes e Ofícios 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. Nesta edição, forma realizados sete cursos e um seminário, todos na
modalidade on-line, que possibilitaram a participação e o despertar de vários talentos artísticos.
CURSOS OFERTADOS NO CIRCUITO DAS ARTES E OFÍCIOS
AÇÕES

C/A

PERÍODO

1

Circuito das artes e ofícios: Criação de
personagens no estilo cartum

20
h/aula

2

Circuito das artes e ofícios: Tombamento do
Patrimônio Artístico e Cultural e Estudo de Caso
- 15h/aula,

06
h/aula

3

Circuito das artes e ofícios: Introdução aos
estudos de museus

15
h/aula

4

Circuito das artes e ofícios: iniciação em Bordado
Livre

20
h/aula

5

Circuito das artes e ofícios: Figurino Cênico
Artesanal

20
h/aula

6

Circuito das artes e ofícios: Iniciação em
Tecelagem Manual

20
h/aula

7

Circuito das artes e ofícios: Tecelagem Manual –
Macramê

12
h/aula

8

Circuito das artes e ofícios: SEMINÁRIO
PATRIMÔNIO E MEMÓRIA (Webinar) - Estudo de
Caso: Vitral do Theatro José de Alencar - 06
horas/aula

06
h/aula

De 13 a 17 de
setembro
de
2021
De
27
de
setembro a 01
de outubro de
2021
De 08 a 12 de
novembro de
2021
De 16 a 22 de
novembro de
2021
De 22 a 26 de
novembro de
2021
13 a 17 de
dezembro de
2021
Dias 13, 15 e 17
de dezembro de
2021
Dias 18, 19 e 20
de outubro de
2021

VAGA
S
20

40

40

20

20

20

20
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1.8.1. Circuito das artes e ofícios: Criação de personagens no estilo cartum

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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 Desenho: Criação de personagens no estilo cartum (20h/a - 20 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:
Curso de artes - Desenho: Criação de personagens no estilo cartum: o curso se propõe a
desenvolver alguns fundamentos essenciais da criação de personagens, aplicando personalidade
própria e características visuais. O(a) aluno(a) entenderá desde a função do dinamismo do
desenho gestual na estrutura do personagem, adequando-o aos seus objetivos.
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DO PÚBLICO ALVO:
Preferencialmente pessoas a partir de 16 anos que pretendem se desenvolver na técnica artística
do desenho.

DAS INSCRIÇÕES:
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/jRkBE23zv7E6YHDX6
Número de vagas: 20
Período de inscrições: a partir de 08 de setembro de 2021. Até o limite de 20 inscrições, 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 (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);
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: 13 a 17 de setembro 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 9h às 12h e de 13h30min às 16h).
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 08 de setembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 20h/aula
Período: 13 a 17 de setembro de 2021
Vagas: 20
Ementa: Desenho gestual (linha e movimento); Formas geométricas básicas como suporte;
Noções de pintura digital (facilidades do Photoshop); Teoria da cor; Gestalt; Thumbnails; Noção
de perspectiva (aérea; e com até dois pontos de fuga); Textura ilustrada; Noções de luz e sombra;
Estudos e definições de finalidades subjetivas do personagem; Estudo de referência.
MÓDULO
"Desenho Gestual Subjetividades do personagem Referências Visuais"
"Gestalt Estrutura corporal"
"Perspectiva aérea Thumbnails"
"Seleção de Thumbnail Adereços de personagem Face do personagem"
"Teoria da cor Noção de Pintura digital Finalização de personagem"

C/H
4h/aula
4h/aula
4h/aula
4h/aula
4h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS
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ESCOLARIDADE
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
SUPERIOR
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDIMENTO FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
12
10
8
Excelente
6

Ótimo
Bom

4
2
0
Excelente

Ótimo

Bom
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14

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?

12
10
8

Excelente

6

Ótimo

4
2
0
Excelente

Ótimo

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
14
12
10
8
Total

6
4
2
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
14
12
10
8

Sim

6

Não

4
2
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Desenho

Cópia do Diário de Classe - Curso de Desenho
RESULTADO DA META
A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 13 de setembro e
finalizadas no dia 17 de setembro. com carga horária de 20 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 16 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet.
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1.8.2. Circuito das artes e ofícios: Tombamento do Patrimônio Artístico e Cultural e Estudo de
Caso

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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 Tombamento do Patrimônio Artístico e Cultural e Estudo de Caso - 15h/aula, 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:
Conhecer noções fundamentais para preservação do patrimônio histórico edificado. Entender
aspectos da teoria e legislação aplicada ao tombamento de edifícios ou conjuntos urbanos
históricos e questões legais e técnicas para a intervenção no patrimônio cultural edificado.
Entender o contexto histórico e cultural da cidade de Pacatuba e do Sobrado da
Abolição/Pacatuba.
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DO PÚBLICO ALVO:

Preferencialmente arquitetos, alunos de arquitetura, engenheiros civis, tecnólogos em edifícios,
historiadores, 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/WHktTw5LYLgNjAiFA
Número de vagas: 40
Período de inscrições: De 23 de setembro a 24 de setembro (até 12h00). Há o limite de 50
inscrições, 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 (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);
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: 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. Dias
e horários das aulas: segunda a sexta-feira, das 18h às 21h. Aulas
remotas, pela plataforma 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).
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 23 de setembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 15h/aula
Período: 27 de setembro a 01 de outubro de 2021
Vagas: 40
Ementa: História e institucionalização do patrimônio. Legislação aplicada ao patrimônio.
Aspectos gerais sobre preservação do patrimônio. Tombamento a nível municipal, estadual e
federal. Intervenção no patrimônio cultural edificado. Pacatuba: compreensão histórica.
Sobrado da Abolição/Pacatuba.
MÓDULO
Fundamentos da Preservação do Patrimônio Histórico
Estudo de caso: Sobrado da Abolição/Pacatuba

C/H
6h/aula
9h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS
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ESCOLARIDADE
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
INCOMPLETO
COMPLETO
INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS
MINIMOS
MINIMOS

ACIMA DE 5
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EMPREGADO

DESEMPREGADO

AUTONÔMO

ESTUDANTE

OUTROS

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
16
14
12
10

Excelente

8

Ótimo

6

Bom

4
2
0
Excelente

Ótimo

Bom
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
14
12
10
8

Excelente

6

Ótimo

4

Bom

2
0
Excelente

Ótimo

Bom

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
35
30
25
20

Sim

15

Não

10
5
0
Sim

Não
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
35
30
25
20
Total

15
10
5
0
Sim

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Tombamento do Patrimônio Artístico e Cultural
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Cópia do Diário de Classe - Tombamento do Patrimônio Artístico e Cultural

RESULTADO DA META
A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 27 de setembro e
finalizadas no dia 30 de setembro. com carga horária de 06 h/a, atendendo um público de 52
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet.
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1.8.3. Circuito das artes e ofícios: Introdução aos estudos de museus

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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.
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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).
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 03 de novembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 15h/aula
Período: 8 a 12 de novembro de 2021
Vagas: 40
Ementa: Conceitos de museu, museografia, patrimônio, sociomuseologia, educação, mediação,
preservação, conservação-restauração. A transformação da relação entre o museu e a sociedade.
Conceitos de museologia contemporânea.
MÓDULO
Introdução aos Estudos de Museus

C/H
15h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS
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ESCOLARIDADE
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EMPREGADO DESEMPREGADO AUTONÔMO

ESTUDANTE

OUTROS

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
14
12
10
8

Excelente

6

Ótimo

4

Bom

2
0
Excelente

Ótimo

Bom
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Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
25
20
15
Total

10
5
0
Sim

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
16
14
12
Excelente

10
8

Ótimo

6

Bom

4

Regular

2
0
Excelente

Ótimo

Bom

Regular
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
20
18
16
14
12
10

Sim

8

Não

6
4
2
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Estudos de Museu

Print de uma das aulas do Curso de Estudos de Museu
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Cópia do Diário de Classe do Curso de Estudos de Museu
RESULTADO DA META
A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 08 de novembro e
finalizadas no dia 12 de novembro. com carga horária de 15 h/a, atendendo um público de 40
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet.

118

1.8.4. Circuito das artes e ofícios: iniciação em Bordado Livre

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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 Iniciação em Bordado Livre (20h/a - 20 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:
Iniciação em Bordado Livre: o curso se propõe a aprender o bordado livre a partir de 13 pontos
básicos, a conhecer o trabalho artístico de Martha Dumont e seu trabalho com as cores no grupo
Matizes Dumont. Também serão desenvolvidas técnicas necessárias para a prática do bordado e
apresentados matérias necessários para sua realização.
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DO PÚBLICO ALVO:
Preferencialmente pessoas a partir de 16 anos, interessadas em aprender o bordado livre à mão.
DAS INSCRIÇÕES:
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/TPdpVrmALTturA5w5

Número de vagas: 20
Período de inscrições: a partir de 09 de novembro de 2021. Até o limite de 30 inscrições, 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 (agosto, setembro ou outubro) 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: 16 a 22 de novembro de 2021.
Dias e horários das aulas: segunda a sexta-feira. das 08h30 às 12h.
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).
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 9 de novembro de 2021.
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 20h/aula
Período: 16 a 22 de novembro de 2021
Vagas: 20
Ementa: Aprender o bordado livre a partir de 13 pontos básicos. Apresentação do trabalho
artístico de Martha Dumont e seu trabalho com as cores no grupo Matizes Dumont. Técnicas e
materiais necessários para a prática do bordado. Possibilidades de aplicações no bordado
contemporâneo. Técnicas de acabamento à mão: avesso e arremate.
MÓDULO
Bordado Livre - "O mar e eu..."

C/H
20h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS

121

ESCOLARIDADE

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA

RENDA FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO
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COM QUEM MORA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EMPREGADO

DESEMPREGADO

AUTONÔMO

ESTUDANTE

OUTROS

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
18
16
14
12
10

Excelente

8

Ótimo

6
4
2
0
Excelente

Ótimo
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
16
14
12
10
8

Excelente

6

Ótimo

4
2
0
Excelente

Ótimo

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
18
16
14
12
10
Total

8
6
4
2
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
18
16
14
12
10

Sim

8

Não

6
4
2
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Bordado Livre

Cópia do Diário de Classe - Curso de Bordado Livre

RESULTADO DA META
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A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 16 de novembro e
finalizadas no dia 22 de novembro. com carga horária de 20 h/a, atendendo um público de 26
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet.

1.8.5. Circuito das artes e ofícios: Figurino Cênico Artesanal

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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 Figurino Cênico Artesanal (20h/a - 20 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.
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DA PROPOSTA DO CURSO:
Figurino Cênico Artesanal: o curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no processo
de customização e reaproveitamento de peças de roupas voltadas para a criação de figurino
cênico, objetivando direcionar os aprendizes para a criação de peças autorais e a geração de
renda.

DO PÚBLICO ALVO:
Preferencialmente pessoas a partir de 18 anos, atores e atrizes, figurinistas e pessoas
interessadas em aprender a customização de roupas para figurino cênico.
DAS INSCRIÇÕES:
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/s6d3MNemMSZSYU4Y8.
Número de vagas: 20
Período de inscrições: a partir de 18 de novembro de 2021. Até o limite de 30 inscrições, 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 (agosto, setembro ou outubro) 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.
DA PROGRAMAÇÃO:
Período de realização: 22 a 26 de novembro de 2021.
Dias e horários das aulas: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30h.
Obs.: De 22 a 25 de novembro: aulas remotas pela plataforma Google Meet; dia 26 de novembro:
visita técnica ao acervo de figurinos do Theatro José de Alencar - Será necessária a apresentação
do passaporte de vacinação contra Covid-19).
DOS BENEFÍCIOS
Serão disponibilizados os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das atividades
do curso (é necessário que o aluno faça a retirada do material na Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho).
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).
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 18 de novembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 20h/aula
Período: 22 a 26 de novembro de 2021
Vagas: 20
Ementa: Estudos sobre tecidos, tipos de entrelaçamentos de fios, tingimentos e beneficiamentos
de materiais têxteis; capacitando o aluno a criar possibilidades de superfícies têxteis alternativas,
com operacionalidade, no contexto de um projeto artístico, analisando a simbologia das cores e
texturas dos materiais usados em cada projeto.
MÓDULO

C/H
20h/aula

Figurino Cênico Artesanal

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS
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ESCOLARIDADE
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EMPREGADO

DESEMPREGADO

AUTONÔMO

ESTUDANTE

OUTROS

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
9
8
7
6
5

Excelente

4

Ótimo

3
2
1
0
Excelente

Ótimo
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
7
6
5
4

Excelente

3

Ótimo

2

Bom

1
0
Excelente

Ótimo

Bom

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Total

Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
9
8
7
6
5

Sim

4

Não

3
2
1
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Foto de uma das aulas do Curso de Figurino Cênico Artesanal

Foto de uma das aulas do Curso de Figurino Cênico Artesanal
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Print de uma das aulas do Curso de Figurino Cênico Artesanal

Cópia do Diário de Classe - Curso de Figurino Cênico Artesanal
RESULTADO DA META
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A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 22 de novembro e
finalizadas no dia 26 de novembro, com carga horária de 20 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, atividades
presenciais e aulas remotas em tempo real pelo Google Meet e atividades complementares
disponibilizadas aos alunos pelo programa Moodle, ambiente virtual de aprendizagem de apoio
aos conteúdos estudados. Os(as) alunos(as) do curso de Figurino Cênico Artesanal finalizaram
as aulas com uma visita presencial ao Theatro José de Alencar (TJA). Com a professora do Curso,
os(as) alunos(as) conheceram a Sala de Figurino do equipamento e participaram de uma visita
guiada. O curso ensinou técnicas de customização e reaproveitamento de peças de roupas
voltadas para a criação de figurino cênico.

1.8.6. Circuito das artes e ofícios: Iniciação em Tecelagem Manual

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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 Iniciação em Tecelagem Manual (20h/a - 20 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.

DA PROPOSTA DO CURSO:
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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.

Iniciação em Tecelagem Manual: o curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no
processo inicial da tecelagem manual com tear de pregos, a partir do planejamento e desenho
da peça, do corte das linhas, da montagem do tear, de técnicas iniciais de tecelagem e do
acabamento, despertando a criatividade e o bom gosto pela qualidade na construção dos
produtos, objetivando direcionar os aprendizes para a criação de projetos autorais e a geração
de renda.
DO PÚBLICO ALVO:
Preferencialmente pessoas a partir de 16 anos, interessadas em aprender a técnica de tecelagem
manual com tear de pregos.
DAS INSCRIÇÕES:
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/n6rGw2trXPjNabet6
Número de vagas: 20
Período de inscrições: a partir de 07 de dezembro de 2021. Até o limite de 30 inscrições, 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 (setembro, outubro ou novembro) 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.
DA PROGRAMAÇÃO:
Período de realização: 13 a 17 de dezembro de 2021.
Dias e horários das aulas: segunda a sexta-feira, das 14h às 17h20h.
DOS BENEFÍCIOS
Serão disponibilizados os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das atividades
do curso (é necessário que o aluno faça a retirada do kit de material na Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho).
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).
DATA DA PUBLICAÇÃO
Fortaleza, 07 de dezembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 20h/aula
Período: 13 a 17 de dezembro de 2021
Vagas: 20
Ementa: Introdução à tecelagem manual. Ferramentas e materiais necessários à prática da
tecelagem manual com tear de pregos. Confecção de um tear manual. Criação de um projeto
autoral. Acabamentos e usos. Noções de manutenção de peças têxteis.
MÓDULO
Introdução à Tecelagem Manual

C/H
20h/aula

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS
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ESCOLARIDADE

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SUPERIOR
COMPLETO

SUPERIOR ENSINO MÉDIO ENSINO MÉDIO
ENSINO
INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO FUNDAMENTAL
COMPLETO

RENDA FAMILIAR
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
3,5
3
2,5
2
Total

1,5
1
0,5
0
Excelente
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
3,5
3
2,5
2
Total

1,5
1
0,5
0
Excelente

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
3,5
3
2,5
2
Total

1,5
1
0,5
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
3,5
3
2,5
2
Total

1,5
1
0,5
0
Sim

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Iniciação em Tecelagem Manual

Cópia do Diário de Classe - Curso de Iniciação em Tecelagem Manual

RESULTADO DA META
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A meta estipulada nessa atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 13 de dezembro
e finalizadas no dia 17 de dezembro. com carga horária de 20 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet.

1.8.7. Circuito das artes e ofícios: Curso de tecelagem manual - Macramê

Flyer de divulgação do Curso
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
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 Tecelagem Manual - Macramê (12h/a - 20 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.

DO PÚBLICO ALVO:
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DA PROPOSTA DO CURSO:
Tecelagem Manual - Macramê: o curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no
processo inicial da tecelagem manual com a técnica do macramê, a partir do planejamento e
desenho da peça, do cálculo e corte das linhas, das técnicas e nós iniciais do macramê e do
acabamento, despertando a criatividade e o bom gosto pela qualidade na construção dos
produtos, objetivando direcionar os aprendizes para a criação de projetos autorais e a geração
de renda.

Preferencialmente pessoas a partir de 16 anos, interessadas em aprender a técnica do macramê.
DAS INSCRIÇÕES:
Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/NkfaifrANc6tmSFV9
Número de vagas: 20
Período de inscrições: a partir de 07 de dezembro de 2021. Até o limite de 30 inscrições, 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 (setembro, outubro ou novembro) 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.
DA PROGRAMAÇÃO:
Período de realização: 13, 15 e 17 de dezembro de 2021.
Dias e horários das aulas: segunda, quarta e sexta-feira, das 08h30 às 12h.
DOS BENEFÍCIOS
Serão disponibilizados os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das atividades
do curso (é necessário que o aluno faça a retirada do kit de material na Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho antes do início das aulas).
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).
DATA DA PUBLICAÇÃO
Fortaleza, 07 de dezembro de 2021
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EMENTA DO CURSO
Carga horária: 12h/aula
Período: 13 a 17 de dezembro de 2021
Vagas: 20
Ementa: Introdução à técnica do macramê. Ferramentas e materiais necessários à prática do
macramê. Confecção de duas peças em macramê. Acabamentos e usos. Noções de manutenção
de peças têxteis.
MÓDULO

C/H
12h/aula

Introdução ao Macramê

PERFIL DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na inscrição do (a) aluno (a) que aconteceram on-line,
na ficha disponibilizada no site www.eao.org.br

FAIXA ETÁRIA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18 A 29 ANOS

30 A 40 ANOS

41 A 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS
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ESCOLARIDADE

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

RENDA FAMILIAR
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 SALARIO
MÍNIMO

1 A 2 SALARIOS 2 A 5 SALARIOS ACIMA DE 5
MINIMOS
MINIMOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS

NENHUMA
RENDA
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COM QUEM MORA
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARENTES

PAIS

SOZINHO

CÔNJUGE

OUTROS

GÊNERO
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMININO

NÃO QUERO INFORMAR
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
As informações a seguir foram coletadas na finalização do Curso.

Como você avalia a qualidade da formação
ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
14
12
10
8
Total

6
4
2
0
Excelente
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Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos ou virtuais)?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Excelente
Ótimo
Bom

Excelente

Ótimo

Bom

Neste período de pandemia, você acha que é
importante a manutenção da programação
virtual ofertada pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?
14
12
10
8
Total

6
4
2
0
Sim
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Você acha que a ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO deve manter a
programação virtual, após a pandemia?
12
10
8
Sim

6

Não
4
2
0
Sim

Não

EVASÃO DO CURSO
A evasão foi calculada pela quantidade de faltas do (a) aluno (a), durante o período de realização
do curso. As aulas aconteceram de forma remota e o monitor ficou responsável por esse
controle. Foi realizado um trabalho de acompanhamentos dos motivos. Quando o curso ainda
está iniciando, outro aluno ocupa a vaga que surge.

PERCENTUAL DE EVASÃO

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CONCLUDENTES

DESISTENTES
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FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print de uma das aulas do Curso de Tecelagem Manual - MACRAMÊ

Print de uma das aulas do Curso de Tecelagem Manual - MACRAMÊ
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Cópia do Diário de Classe - Curso de Tecelagem Manual – MACRAMÊ
RESULTADO DA META
A meta estipulada na atividade foi cumprida. As aulas foram iniciadas no dia 13 de dezembro e
finalizadas no dia 17 de dezembro. com carga horária de 20 h/a, atendendo um público de 20
pessoas com idade mínima de 18 anos. As metodologias adotadas foram híbridas, aulas remotas
em tempo real pelo Google Meet.
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1.8.8. Circuito das artes e ofícios: SEMINÁRIO PATRIMÔNIO E MEMÓRIA (Webinar) - Estudo de
Caso: Vitral do Theatro José de Alencar
Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, das 19h às 21h, totalizando 6h/a, foi realizado o Seminário
Webinar Patrimônio e Memória. O evento, voltado principalmente a artistas visuais,
conservadores-restauradores, arquitetos, estudantes e interessados na área do patrimônio, tem
debateu normas e procedimentos técnicos do processo de análise do estado de conservação de
um bem integrado de valor histórico e cultural.
A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
- EAOTPS e o Theatro José de Alencar - TJA, equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará - SECULT. O Seminário contou com a participação dos(as) alunos(as) restauradores
envolvidos(as) no trabalho de prospecção do vitral do TJA, realizado em 2020 no curso ofertado
para esse fim, onde o objeto de estudo foi o vitral da edificação. A transmissão foi realizada pelos
canais de Youtube do Teatro (www.youtube.com/theatrojosedealencar) e da EAOTPS
(https://bit.ly/3aW9K9D) e contou com 425 visualizações, sendo 82 pelo canal da EAOTPS e 343
pelo canal do TJA.

Flyer de divulgação do Seminário

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO
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 o SEMINÁRIO PATRIMÔNIO
E MEMÓRIA (Webinar) - Estudo de Caso: Vitral do Theatro José de Alencar - 06 horas/aula, que
compõe a programação do Circuito das Artes e Ofícios.
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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.
DA PROPOSTA DO SEMINÁRIO:
Conhecer as normas e os procedimentos técnicos do processo de análise para diagnosticar o
estado de conservação de um bem integrado de valor histórico e cultural de um equipamento
público na cidade de Fortaleza.
DO PÚBLICO ALVO:
Pessoas interessadas no tema, a partir de 18 anos, estudantes, professores e estudiosos da área
de patrimônio.
DAS INSCRIÇÕES:
Para realizar sua inscrição, acesse: https://forms.gle/Q28cfmttv3g7pwVP6
Período de inscrições: De 15 a 17 de outubro
A inscrição é necessária apenas para aqueles que desejarem receber o certificado.
DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
Após a confirmação da inscrição, o aluno receberá um e-mail da Escola solicitando os seguintes
documentos para efetivar sua matrícula no Seminário.
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 ou 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 seminário, o aluno necessitará de um
computador ou notebook e de acesso à internet.
PROGRAMAÇÃO:
Período de realização: 18, 19 e 20 de outubro de 2021.
Horários: Das 19h às 21h.
Apresentações remotas, pelo canal do Youtube do Theatro José de Alencar e Escola de Artes e
Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.
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).
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DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 15 de outubro de 2021.

PROPOSTA DO SEMINÁRIO / WEBINÁRIO
Carga horária: 6h/aula
Período: 18 a 20 outubro de 2021
Vagas: Livre
Ementa: Conhecer as normas e os procedimentos técnicos do processo de análise para
diagnosticar o estado de conservação de um bem integrado de valor histórico e cultural de um
equipamento público na cidade de Fortaleza.
MÓDULO
Apresentação do TJA: Contexto histórico, aspectos políticos e culturais,
construção, arquitetura. Intervenções ao longo do tempo
Aspectos técnicos dos processos de restauração do TJA, com foco nas
restaurações de 1989/90 e de 2005
A profissão do conservador e restaurador. A EAOTPS e a parceria com o TJA. O
curso Prática de Ofício I - Da prospecção ao mapa de danos: Introdução ao
mapeamento de danos (análises organolépticas, prospecções, registros e
construção do Mapa de Danos)
Vitral/ferro e vidro. Resultados: Análises organolépticas, prospecções, registros
e construção do Mapa de Danos
Proposta de intervenção, orçamento e relatório
Encerramento

C/H
2h/aula
1h/aula
1h/aula

1h/aula
1h/aula
1h/aula

FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print do Seminário https://www.youtube.com/watch?v=8QPf-VlnvcY
RESULTADO DA META
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A meta estipulada na atividade foi cumprida. O Seminário foi realizado nos dias 18 e 19 de
outubro, com carga horária de 06 h/a, atendendo um público de 435 pessoas que acessaram os
canais do Youtube da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho e o do Theatro José de
Alencar.

ECONOMIA DA CULTURA – AÇÕES DE ESTÍMULO À SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA
- FONTE FECOP
Meta 02: Realizar 03 ações de forma presencial, virtual ou híbrida, visando o estímulo à
sustentabilidade e a geração de renda. Público diretamente beneficiado: 90 pessoas. Período:
01 a 31 de maio, 01 a 31 de agosto, 01 a 30 de novembro.
Atividade 2.1: Promover 03 edições da FEIRA DE PRODUTOS CRIATIVOS, na modalidade on-line,
atendendo a um público de 30 pessoas por edição. Totalizando 90 pessoas, com idade mínima
de 18 anos.
1ª EDIÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS CRIATIVOS
A 1ª edição da feira de produtos criativos foi iniciada em 07 de julho de 2021 e finalizada em 13
de agosto de 2021. Participaram desta 30 artesãos e a feira foi aberta com os trabalhos do artista
cearense Expedito Seleiro que foi o destaque do ano. Com término da feira, os trabalhos de todos
os expositores(as), ficaram disponíveis em um catálogo no site da Escola para possíveis
visitações. A Feira reuniu trabalhos de artesãos nas diferentes tipologias e linguagens: bordado,
couro, gravura, dentre outros. Na versão on-line, os produtos são exibidos nas redes sociais e
site da Escola, com fotos e informações sobre os trabalhos e os expositores(as).

Flyer de divulgação da Feira (1ª Edição)
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EDITAL DA 1ª EDIÇÃO DA FEIRA
Reforçando nossa missão de promover o artesanato cearense e os produtos criativos
desenvolvidos por nossos(as) alunos(as) e diante das limitações que impendem a realização de
eventos presenciais, tendo em vista as recomendações preventivas para enfrentamento ao
Coronavírus, o presente Edital tem o objetivo de lançar mais uma edição on-line da Feira de
produtos criativos Fuxico da Escola, que irá utilizar o espaço das mídias sociais e o site da Escola
de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) para divulgação dos produtos
confeccionados por alunos(as) e artistas artesãos interessados(as).
Assim, convidamos a se inscreverem na Feira Fuxico da Escola On-Line expositores(as) que
tenham interesse em divulgar seus trabalhos nos canais digitais de comunicação da EAOTPS,
bem como estejam aptos e interessados a aproveitarem possíveis oportunidades de
comercialização que possam surgir a partir da divulgação feita na Feira.
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Objetivo Geral:
Criar espaços para divulgação dos produtos criativos confeccionados pelos(as) alunos(as) da
Escola e artesãos, estimulando a comercialização ON-LINE e contribuindo, desta forma, para a
geração de renda.
Objetivos Específicos:
• Disponibilizar infraestrutura necessária para a realização da Feira FUXICO DA ESCOLA
ONLINE, na perspectiva da divulgação dos trabalhos criativos confeccionados pelos alunos
da EAOTP e pelos artesãos, facilitando a comercialização de seus produtos;
• Articular e apoiar a participação dos alunos e ex-alunos em todas as tipologias já
trabalhadas nos cursos ofertados, desde a inauguração da EAOTPS;
• Gerar referência da EAOTPS como espaço de divulgação e possível comercialização dos
produtos criativos dos alunos e Ex-alunos.
Público-alvo:
Expositores com tipologias e produtos com referências ao artesanato cearense: papel, têxtil confecção, bordado, macramê, rendas, madeira, argila, barro, dentre outros.
Importante: A equipe da Escola realizará uma curadoria das fotos e produtos enviados a fim de
selecionar aqueles que se adequam ao perfil de expositores da Feira Fuxico. Caso essa equipe
entenda que o trabalho do artesão inscrito não atende ao perfil da Feira, voltada a produtos
criativos de ofícios tradicionais, a inscrição poderá ser cancelada.
Locais de divulgação dos produtos: Os produtos serão inseridos em catálogos em formato
PDF que ficarão disponíveis para download no site da Escola e também serão postados nas
seguintes mídias sociais da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS):
Site: eao.org.br
Instagram: @escolaarteseoficios.tps
Facebook: www.facebook.com/earteseoficios
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DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
A EAOTPS contemplará a participação de todos os artesãos, ex-alunos ou não da Escola, nesse
contexto da pandemia:

•
•
•
•
•
•

Os participantes deverão ter histórico vinculado ao artesanato com habilidades,
vivências e experiências neste ofício e que dediquem tempo à atividade com
capacidade produtividade comprovada;
Se faz necessário ter capacidade de produção, suficiente para atender as demandas e
as encomendas dos consumidores;
Teremos um momento preliminar de pré-seleção dos produtos que serão levados para
exposição e para tanto, contaremos com uma curadoria que analisará: proposta de
sustentabilidade, criatividade, técnica artesanal, design, dentre outros;
Ter interesse em vender seus produtos, utilizando ferramentas digitais próprias, e estar
disposto a fazer entrega das vendas por delivery, com segurança e praticidade.
Em caso de oportunidades de comercialização de produtos, respeitar as normas de
higiene e distanciamento social de enfrentamento ao Coronavírus na produção e
entrega das peças.
Possuir conta de Instagram para divulgação de seus produtos e estabelecer canal de
comunicação com possíveis clientes. É sugerido ter número com WhatsApp.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas, através de preenchimento de formulário on-line disponível no link:
https://forms.gle/m4MUvkV8wDetJasB9
O formulário on-line solicitará as seguintes informações (lembrando que todas as informações
a serem preenchidas poderão ser divulgadas no material de divulgação dos produtos da Feira
Fuxico da Escola On-line):

1. O nome de sua loja ou marca (se tiver).
2. Nome completo.
3. Os endereços eletrônicos (Instagram, site, dentre outros) utilizados para divulgar
4.
5.
6.
7.

os produtos.
Telefone de contato (é preferível que tenha WhatsApp) utilizado para contato de
possíveis clientes.
E-mail.
Mini currículo da sua trajetória como artesão/ artista (no máximo 250 caracteres
– contando letras e espaços).
Uma breve descrição de seu trabalho ou marca/loja (no máximo 250 caracteres –
contando letras e espaços).

Importante: Os textos de mini currículo e de descrição do trabalho poderão ser editados
para se adequarem aos padrões das peças de divulgação da Feira, especialmente caso
ultrapassem o número de linhas previsto. Tal edição ficará a cargo da Escola.

•
•

Será necessário anexar uma foto pessoal que poderá ser utilizada no mini perfil que
constará no catálogo de produtos e nas postagens.
Será necessário anexar no formulário on-line 5 (cinco) fotos de boa qualidade de seus
produtos. Sugerimos tirar fotos em local bem iluminado (de preferência, aproveitando a
luz natural) que valorize seus produtos, em um cenário limpo visualmente.
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Importante: Nem todas as fotos enviadas serão obrigatoriamente utilizadas. Serão
selecionadas as que tiverem melhor qualidade para a produção do catálogo e das
postagens. Caso a qualidade das imagens enviadas não seja considerada adequada, a

inscrição poderá ser cancelada até que outras imagens possam ser recebidas. Um e-mail
será encaminhado informando sobre a necessidade de enviar novas fotos. Aos
participantes de edição anterior da Feira Fuxico On-line, solicitamos que sejam enviadas
fotos diferentes das já divulgadas em nossa Feira.
Sugerimos:
Ter materiais digitais de divulgação do seu empreendimento: folder, cartões, dentre outros;
• Confeccionar embalagens criativas e compatíveis à tipologia do seu produto artesanal;
• Pesquisar sobre o frete de acordo com a sua localização e a distância da entrega, para
o caso de surgirem oportunidades de venda;
• Disponibilizar tempo para atender às solicitações que possam surgir de possíveis
clientes.
Período de inscrições e quantidade de expositores:
• Período das inscrições: de 09 a 21 de junho.
• Número de vagas: 30 (trinta) expositores participantes da Feira Fuxico da Escola
Online. As inscrições serão encerradas ao se atingir esse número.
Obs.: caso o(a) interessado(a) tenha alguma dificuldade em efetuar sua inscrição dentro dos
critérios do edital, é possível entrar em contato com a Escola (85 3238-1244) para agendar um
momento online de tira-dúvidas e orientações, possibilitando assim a inscrição.
Período da feira fuxico on-line:
A Feira Fuxico da Escola será realizada em ambiente virtual, com a divulgação dos trabalhos
inscritos por até 30 dias, nas redes sociais e site da EAOTPS. O início da Feira será divulgado nos
canais de comunicação da Escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A qualidade e garantia dos produtos, bem como todo o processo de comercialização
deles, são de inteira responsabilidade do próprio expositor, a Escola não cobrará taxas
e será responsável apenas pela divulgação dos produtos, através de catálogos, que
serão postados nas nossas redes sociais;
• Os produtos a serem divulgados serão postados, de preferência, de acordo com a
ordem de inscrição;
• As fotos a serem enviadas devem priorizar produtos criativos. Não devem ser de
máscaras artesanais.
Maiores informações ou apoio nas questões que envolvem as tecnologias: Telefone: (85) 3238
1244 – de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 13h30min às 16h.
DATA DA PUBLICAÇÃO
Fortaleza, 09 junho de 2021
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Divulgação da Feira e dos artistas artesãos com seus produtos nas redes sociais
(1ª edição de feira)
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Divulgação da Feira no Vida & Arte do Jornal O Povo (1ª edição de feira)

166

2ª EDIÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS CRIATIVOS
A 2ª edição da Feira de Produtos Criativos foi iniciada dia 31 de agosto de 2021 e finalizada em
10 de setembro de 2021. Participaram desta 17 artesãos. Com o término da feira, os trabalhos
de todos os expositores(as), ficaram disponíveis em um catálogo no site da Escola para possíveis
visitações.

Flyer de divulgação da Feira nas redes sociais (2ª edição de feira)
EDITAL DA 2ª EDIÇÃO DA FEIRA
Reforçando nossa missão de promover o artesanato cearense e os produtos criativos
desenvolvidos por nossos(as) alunos(as) e diante das limitações que impendem a realização de
eventos presenciais, tendo em vista as recomendações preventivas para enfrentamento ao
Coronavírus, o presente Edital tem o objetivo de lançar mais uma edição on-line da Feira de
produtos criativos Fuxico da Escola, que irá utilizar o espaço das mídias sociais e o site da Escola
de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) para divulgação dos produtos
confeccionados por alunos(as) e artistas artesãos interessados(as).
Assim, convidamos a se inscreverem na Feira Fuxico da Escola On-Line expositores(as) que
tenham interesse em divulgar seus trabalhos nos canais digitais de comunicação da EAOTPS, bem
como estejam aptos e interessados a aproveitarem possíveis oportunidades de comercialização
que possam surgir a partir da divulgação feita na Feira.
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
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Objetivo Geral:
Criar espaços para divulgação dos produtos criativos confeccionados pelos(as) alunos(as) da
Escola e artesãos, estimulando a comercialização ON-LINE e contribuindo, desta forma, para a

geração de renda.
Objetivos Específicos:
• Disponibilizar infraestrutura necessária para a realização da Feira FUXICO DA ESCOLA
ON-LINE, na perspectiva da divulgação dos trabalhos criativos confeccionados pelos
alunos da EAOTP e pelos artesãos, facilitando a comercialização de seus produtos;
• Articular e apoiar a participação dos alunos e ex-alunos em todas as tipologias já
trabalhadas nos cursos ofertados, desde a inauguração da EAOTPS;
• Gerar referência da EAOTPS como espaço de divulgação e possível comercialização dos
produtos criativos dos alunos e Ex-alunos.
Público-alvo:
Expositores com tipologias e produtos com referências ao artesanato cearense: papel, têxtil confecção, bordado, macramê, rendas, madeira, argila, barro, dentre outros.
Importante: A equipe da Escola realizará uma curadoria das fotos e produtos enviados a fim de
selecionar aqueles que se adequam ao perfil de expositores da Feira Fuxico. Caso essa equipe
entenda que o trabalho do artesão inscrito não atende ao perfil da Feira, voltada a produtos
criativos de ofícios tradicionais, a inscrição poderá ser cancelada.
Locais de divulgação dos produtos: Os produtos serão inseridos em catálogos em formato PDF
que ficarão disponíveis para download no site da Escola e também serão postados nas seguintes
mídias sociais da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS):
Site: eao.org.br
Instagram: @escolaarteseoficios.tps
Facebook: www.facebook.com/earteseoficios

•

•
•

•

•

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
A EAOTPS contemplará a participação de todos os artesãos, ex-alunos ou não da Escola, nesse
contexto da pandemia:
Os participantes deverão ter histórico vinculado ao artesanato com habilidades, vivências e
experiências neste ofício e que dediquem tempo à atividade com capacidade produtividade
comprovada;
Se faz necessário ter capacidade de produção, suficiente para atender as demandas e as
encomendas dos consumidores;
Teremos um momento preliminar de pré-seleção dos produtos que serão levados para exposição
e para tanto, contaremos com uma curadoria que analisará: proposta de sustentabilidade,
criatividade, técnica artesanal, design, dentre outros;
Ter interesse em vender seus produtos, utilizando ferramentas digitais próprias, e estar disposto
a fazer entrega das vendas por delivery, com segurança e praticidade. • Em caso de
oportunidades de comercialização de produtos, respeitar as normas de higiene e distanciamento
social de enfrentamento ao Coronavírus na produção e entrega das peças.
Possuir conta de Instagram para divulgação de seus produtos e estabelecer canal de
comunicação com possíveis clientes. É sugerido ter número com WhatsApp.

O formulário on-line solicitará as seguintes informações (lembrando que todas as informações a
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DAS INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas, através de preenchimento de formulário on-line disponível no link:
https://forms.gle/UkrTQKcD4cifrP2g7.

serem preenchidas poderão ser divulgadas no material de divulgação dos produtos da Feira
Fuxico da Escola On-line):
1. O nome de sua loja ou marca (se tiver).
2. Nome completo.
3. Os endereços eletrônicos (Instagram, site, dentre outros) utilizados para divulgar os produtos.
4. Telefone de contato (é preferível que tenha WhatsApp) utilizado para contato de possíveis
clientes.
5. E-mail.
6. Mini currículo da sua trajetória como artesão/ artista (no máximo 250 caracteres – contando
letras e espaços).
7. Uma breve descrição de seu trabalho ou marca/loja (no máximo 250 caracteres – contando
letras e espaços).
Importante: Os textos de mini currículo e de descrição do trabalho poderão ser editados para se
adequarem aos padrões das peças de divulgação da Feira, especialmente caso ultrapassem o
número de linhas previsto. Tal edição ficará a cargo da Escola.
• Será necessário anexar uma foto pessoal que poderá ser utilizada no mini perfil que constará
no catálogo de produtos e nas postagens.
• Será necessário anexar no formulário on-line 10 (dez) fotos de boa qualidade de seus
produtos. Sugerimos tirar fotos em local bem iluminado (de preferência, aproveitando a luz
natural) que valorize seus produtos, em um cenário limpo visualmente.
Importante: Nem todas as fotos enviadas serão obrigatoriamente utilizadas. Serão selecionadas
as que tiverem melhor qualidade para a produção do catálogo e das postagens. Caso a qualidade
das imagens enviadas não seja considerada adequada, a inscrição poderá ser cancelada, ou,
outras imagens poderão ser solicitadas. Um e-mail será encaminhado informando sobre a
necessidade de enviar novas fotos. Aos participantes de edição anterior da Feira Fuxico On-line,
solicitamos que sejam enviadas fotos diferentes das já divulgadas em nossa Feira.
Sugerimos:
• Ter materiais digitais de divulgação do seu empreendimento: folder, cartões, dentre outros;
• Confeccionar embalagens criativas e compatíveis à tipologia do seu produto
artesanal;
• Pesquisar sobre o frete de acordo com a sua localização e a distância da entrega, para o caso
de surgirem oportunidades de venda;
• Disponibilizar tempo para atender às solicitações que possam surgir de possíveis clientes.
Período de inscrições e quantidade de expositores:
• Período das inscrições: 31 de agosto a 10 de setembro de 2021.
• Número de vagas: 30 (trinta) expositores participantes da Feira Fuxico da Escola Online. As
inscrições serão encerradas ao se atingir esse número.
Obs: caso o(a) interessado(a) tenha alguma dificuldade em efetuar sua inscrição dentro dos
critérios do edital, é possível entrar em contato com a Escola (85 32381244) para agendar um
momento on-line de tira-dúvidas e orientações, possibilitando assim a inscrição.
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Período da feira fuxico on-line:
A Feira Fuxico da Escola será realizada em ambiente virtual, com a divulgação dos trabalhos
inscritos por até 30 dias, nas redes sociais e site da EAOTPS. O início da Feira será divulgado nos

canais de comunicação da Escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
•
A qualidade e garantia dos produtos, bem como todo o processo de comercialização
deles, são de inteira responsabilidade do próprio expositor, a Escola não cobrará taxas e será
responsável apenas pela divulgação dos produtos, através de catálogos, que serão postados nas
nossas redes sociais;
•
Os produtos a serem divulgados serão postados, de preferência, de acordo com a ordem
de inscrição;
•
As fotos a serem enviadas devem priorizar produtos criativos. Não devem ser de
máscaras artesanais.
Maiores informações ou apoio nas questões que envolvem as tecnologias: Telefone: (85) 3238
1244 – de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 13h30min às 16h.
DATA DA PUBLICAÇÃO
Fortaleza, 31 de agosto de 2021

FOTOS COMPROBATÓRIAS DE EXECUÇÃO DA META
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3ª EDIÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS CRIATIVOS
A 3ª edição da Feira de Produtos Criativos foi iniciada dia 27 de dezembro e finalizada no dia 31
de dezembro de 2021. Participaram desta 22 artesãos. Com o término da feira, os trabalhos de
todos os expositores(as), ficaram disponíveis em um catálogo no site da Escola para possíveis
visitações.

Flyer de divulgação da Feira nas redes sociais (3ª edição de feira)
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EDITAL DA 3ª EDIÇÃO DA FEIRA
Reforçando nossa missão de promover o artesanato cearense e os produtos criativos
desenvolvidos por nossos(as) alunos(as), o presente Edital tem o objetivo de lançar mais uma
edição on-line da Feira de produtos criativos Fuxico da Escola, que irá utilizar o espaço das
mídias sociais e o site da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) para
divulgação dos produtos confeccionados por alunos(as) e artistas artesãos interessados(as).
Assim, convidamos a se inscreverem na Feira Fuxico da Escola On-Line expositores(as) que
tenham interesse em divulgar seus trabalhos nos canais digitais de comunicação da EAOTPS,
bem como estejam aptos e interessados a aproveitarem possíveis oportunidades de
comercialização que possam surgir a partir da divulgação feita na Feira.
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Objetivo Geral:
Criar espaços para divulgação dos produtos criativos confeccionados pelos(as) alunos(as) da
Escola e artesãos, estimulando a comercialização ON-LINE e contribuindo, desta forma, para
a geração de renda.
Objetivos Específicos:
•
Disponibilizar infraestrutura necessária para a realização da Feira FUXICO DA ESCOLA
ON-LINE, na perspectiva da divulgação dos trabalhos criativos confeccionados pelos(as)
alunos(as) da EAOTPS e pelos artesãos, facilitando a comercialização de seus produtos;
•
Articular e apoiar a participação dos alunos e ex-alunos em todas as tipologias já
trabalhadas nos cursos ofertados, desde a inauguração da EAOTPS;
•
Gerar referência da EAOTPS como espaço de divulgação e possível comercialização dos
produtos criativos dos(as) alunos(as) e ex-alunos(as).
Público-alvo:
Expositores(as) com tipologias e produtos com referências ao artesanato cearense: papel,
têxtil - confecção, bordado, macramê, rendas, madeira, argila, barro, dentre outros.
Importante: A equipe da Escola realizará uma curadoria das fotos e produtos enviados a fim
de selecionar aqueles que se adequam ao perfil de expositores da Feira Fuxico. Caso essa
equipe entenda que o trabalho do artesão inscrito não atende ao perfil da Feira, voltada a
produtos criativos de ofícios tradicionais, a inscrição poderá ser cancelada.
Locais de divulgação dos produtos: Os produtos serão inseridos em catálogos em formato PDF
que ficarão disponíveis para download no site da Escola e também serão postados nas
seguintes mídias sociais da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS):
Site: eao.org.br
Instagram: @escolaarteseoficios.tps
Facebook: www.facebook.com/earteseoficios
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DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
A EAOTPS contemplará a participação de todos os(as) artesãos(ãs), ex-alunos(as) ou não da
Escola, nesse contexto da pandemia:
• Os participantes deverão ter histórico vinculado ao artesanato com habilidades, vivências e
experiências neste ofício e que dediquem tempo à atividade com capacidade produtividade
comprovada;
• Se faz necessário ter capacidade de produção, suficiente para atender as demandas e as
encomendas dos consumidores;

• Teremos um momento preliminar de seleção dos produtos que serão levados para
exposição e para tanto, contaremos com uma curadoria que analisará: criatividade, técnica
artesanal, design, dentre outros;
• Ter interesse em vender seus produtos, utilizando ferramentas digitais próprias, e estar
disposto a fazer entrega das vendas por delivery, com segurança e praticidade.
• Em caso de oportunidades de comercialização de produtos, respeitar as normas de higiene
e distanciamento social de enfrentamento ao Coronavírus na produção e entrega das peças.
• Possuir conta de Instagram para divulgação de seus produtos e estabelecer canal de
comunicação com possíveis clientes. É sugerido ter número com WhatsApp.
DAS INSCRIÇÕES
• As inscrições são gratuitas, através de envio das informações solicitadas por meio de
formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/9YxD9Mr5X3nkWKCk7
• Devem ser enviadas as seguintes informações (lembrando que todas as informações a
serem preenchidas poderão ser divulgadas no material de divulgação dos produtos da Feira
Fuxico da Escola On-line):
1 O nome de sua loja ou marca (se tiver).
2. Nome completo.
3. Os endereços eletrônicos (Instagram, site, dentre outros) utilizados para divulgar os
produtos.
4. Telefone de contato (é preferível que tenha WhatsApp) utilizado para contato de possíveis
clientes.
5. E-mail.
6. Uma breve descrição de seu trabalho ou marca/loja (no máximo 250 caracteres – contando
letras e espaços).
Importante: O texto de descrição do trabalho poderá ser editado para se adequar aos
padrões das peças de divulgação da Feira, especialmente caso ultrapasse o número de linhas
previsto. Tal edição ficará a cargo da Escola.
•
•

•
•
•
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•

Será necessário anexar uma foto pessoal que poderá ser utilizada no mini perfil que constará
no catálogo de produtos e nas postagens.
Será necessário anexar 5 (cinco) fotos de boa qualidade de seus produtos. Sugerimos tirar
fotos em local bem iluminado (de preferência, aproveitando a luz natural) que valorize seus
produtos, em um cenário limpo visualmente.
Importante: Nem todas as fotos enviadas serão obrigatoriamente utilizadas. Serão
selecionadas as que tiverem melhor qualidade para a produção do catálogo e das postagens.
Caso a qualidade das imagens enviadas não seja considerada adequada, a inscrição poderá
ser cancelada, ou, outras imagens poderão ser solicitadas. Um e- mail será encaminhado
informando sobre a necessidade de enviar novas fotos. Aos participantes de edição anterior
da Feira Fuxico On-line, solicitamos que sejam enviadas fotos diferentes das já divulgadas em
nossa Feira.
Sugerimos:
Ter materiais digitais de divulgação do seu empreendimento: folder, cartões, dentre outros;
Confeccionar embalagens criativas e compatíveis à tipologia do seu produto artesanal;
Pesquisar sobre o frete de acordo com a sua localização e a distância da entrega, para o caso
de surgirem oportunidades de venda;
Disponibilizar tempo para atender às solicitações que possam surgir de possíveis clientes.

•
•

Período de inscrições e quantidade de expositores:
Período das inscrições: 21 a 22 de dezembro
Número de vagas: 30 (trinta) expositores participantes da Feira Fuxico da Escola Online.
Obs: Caso o(a) interessado(a) tenha alguma dificuldade em efetuar sua inscrição dentro dos
critérios do edital, é possível entrar em contato com a Escola (85 3238- 1244) para agendar
um momento on-line de tira-dúvidas e orientações, possibilitando assim a inscrição.

•

•
•
•

Período da feira fuxico on-line:
A Feira Fuxico da Escola será realizada em ambiente virtual, com a divulgação dos trabalhos
inscritos por até 30 dias, nas redes sociais e site da EAOTPS. O início da Feira será divulgado
nos canais de comunicação da Escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A qualidade e garantia dos produtos, bem como todo o processo de comercialização deles,
são de inteira responsabilidade do próprio expositor, a Escola não cobrará taxas e será
responsável apenas pela divulgação dos produtos, através de catálogos, que serão postados
nas nossas redes sociais;
Os produtos a serem divulgados serão postados, de preferência, de acordo com a ordem de
inscrição;
As fotos a serem enviadas devem priorizar produtos criativos. Não devem ser de máscaras
artesanais.
Os(as) expositores(as) inscritos(as) na Feira Fuxico da Escola presencial que ia acontecer nos
dias 18 e 19/12 e que se inscreveram por e-mail na versão on-line não precisam se inscrever
novamente.
Maiores informações ou apoio nas questões que envolvem as tecnologias: Telefone: (85)
3238 1244 – de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 13h30min às 16h.

DATA DA PUBLICAÇÃO
Fortaleza, 20 de dezembro de 2021
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RESULTADO DA META:
A meta estipulada na atividade foi cumprida. Foram promovidas 03 edições da Feira de produtos
criativos FUXICO DA ESCOLA. Todas as edições aconteceram no formato on-line. No total de 69
artesão participaram nas edições. Os catálogos de cada edição estão disponibilizados no site da
Escoa www.eao.org.br.
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EIXO - POLÍTICA PARA AS ARTES: AÇÕES DE FRUIÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS - FONTE FECOP

Meta 03: Realizar 1 ação de estímulo à sustentabilidade e geração de renda, de forma virtual,
incentivando a descoberta e a profissionalização de talentos artísticos. Público diretamente
beneficiado: 20 pessoas. Período: 01 a 31 de julho.
Atividade 3.1: Promover 01 exposição de gravuras na técnica de litografia, na modalidade
presencial, virtual ou híbrida, produzidas no Ateliê da Gravura da EAOTPS, atendendo a um
público de 20 pessoas com idade mínima de 18 anos.

Flyer de divulgação da Exposição

EDITAL DA EXPOSIÇÃO
O Instituto Dragão do Mar – IDM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito
no CNPJ sob N° 02.455.125/0001-31, com sede na Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema, CEP:
60.060.390, Fortaleza – CE, faz publicar, para conhecimento dos interessados, o presente
DOCUMENTO, regulamentando o chamamento público para a EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE
LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho –
EAOTPS, a ser realizado na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, nos seguintes termos:

1.1. Etapas de execução:
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

ETAPAS

PERÍODO

1ª ETAPA: Lançamento do Edital e início da pré-inscrição online

30 de junho a 6 de julho

2ª ETAPA: Confirmação da pré-inscrição pela EAOTPS

7 a 9 de julho

3ª ETAPA: Entrega das obras e da documentação na
EAOTPS (veja a relação de documentos neste
Edital).

12, 13 e 14 de julho

4ª ETAPA: Seleção dos projetos pela Curadoria.

16, 19, 20 e 21 de julho

5ª ETAPA: Abertura da Exposição com os trabalhos
selecionados nas plataformas on-line.

30 de julho

DO OBJETO
O objetivo do presente DOCUMENTO é a criação de uma chamada pública para participação na
exposição da gravura na técnica da litografia, a ser realizada pela Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho.
DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
• Estarão habilitados a participar do chamamento público de que trata o presente
DOCUMENTO artistas iniciantes e/ou estudantes das Artes Visuais que tenham
participado dos cursos de gravura, nos módulos de litografia, ofertados pela Escola de
Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.
• Estarão habilitados a participar do chamamento público de que trata o presente
DOCUMENTO, estudantes das artes visuais e artistas e que tenham realizado impressões
no ateliê da gravura da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.
DAS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
As pré-inscrições na EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES deverão ser
realizadas de 30 de junho a 6 de julho do presente ano, no link
https://forms.gle/jC5SyzrDKKi8HpQY6 Limite de vagas: 30 (inscrições). Após o período de
confirmação da pré-inscrição pela EAOTPS, os artistas deverão entregar na sede da Escola, nos
dias 12, 13 e 14 de julho, nos horários de 9h às 12h e de 13h30min às 16h30min, na Avenida
Francisco Sá, 1801, Jacarecanga, Fortaleza – Ceará, os documentos abaixo relacionados:
• Ficha de inscrição (disponível na EAOTPS); Não esquecer: colocar na ficha de inscrição o
preço de cada obra
• Cópia legível, frente e verso, de um documento de identificação (Carteira de Identidade,
ou Carteira de Trabalho, ou Carteira de Habilitação);
• Cópia legível de comprovante de residência: conta de energia (ENEL) ou água (CAGECE)
referente a um dos três últimos meses (abril, maio ou junho) de 2021;
• Número do NIS (no caso de estar cadastrado em algum projeto social);
• Currículo e/ou portfólio;
• A gravura: tamanho A3 (420mm x 297mm);
• Um vídeo (até três minutos) ou um texto de uma lauda, apresentando o conceito de
cada obra. Uma declaração assinada de cessão de imagem (disponível na EAOTPS).
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DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
• Cada artista poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos.

•
•
•
•

A impressão deverá ter sido realizada na prensa litográfica do Ateliê da gravura
(EAOTPS).
Cada trabalho deverá estar assinado e conter no verso, em letra legível, o título, o nome
do artista, o ano e as dimensões da obra.
Os trabalhos NÃO deverão estar em molduras ou passe-partout.
A comissão organizadora da exposição rejeitará as inscrições que não estejam em
conformidade com o presente regulamento.

DO PRODUTO FINAL
As obras selecionadas participarão de uma exposição virtual no site www.eao.org.br. Após o
encerramento da exposição, as obras serão devolvidas aos artistas.
DAS COMISSÕES DE PRÉ-SELEÇÃO E DE CURADORIA
A Coordenação da EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES promoverá a
análise do conteúdo técnico das impressões, juntamente com a curadoria.
PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
As obras selecionadas serão analisadas a partir dos critérios adotados pela EAOTPS, com
diretrizes gerais da curadoria:
. Originalidade
. Conceito da obra
. Qualidade artística
. Composição gráfica
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
• Cada participante submeterá até dois trabalhos.
• Os proponentes da EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES
deverão estar à disposição da Assessoria de Comunicação da EAOTPS/IDM para a
propagação das obras expostas, participando de entrevistas e/ou outros meios de
divulgação na mídia em geral. Esses participantes não poderão exigir cachês ou qualquer
outra forma de pagamento por essas atividades.
• As obras selecionadas serão expostas pela EAOTPS/IDM, sempre mantendo o respeito
pela autoria dos trabalhos.
• O proponente é o único responsável pela obra inscrita, pelos documentos
encaminhados ou por qualquer tipo de trabalho que possam ser protegidos pelas
normas de propriedade intelectual, utilizadas nesse contexto, reconhecendo que não
violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade de terceiros, e
concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por qualquer reclamação,
ação judicial, litígio, procedimentos, responsabilidade criminal e danos derivados, seja
direta ou indiretamente.
• A EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES, promovido pela
EAOTPS/IDM, poderá ser citado em todas as entrevistas e as notas concedidas pelos
participantes aos meios de comunicação (rádio, TV e Internet), como também
mencionado em todas as apresentações de lançamento ou de divulgação.
• A inscrição do participante implicará no conhecimento das presentes instruções e na
pronta aceitação das condições estabelecidas para a concorrência, tais como se
encontram definidas neste DOCUMENTO.
• O não cumprimento das exigências desse DOCUMENTO, pelo participante, implicará na
inabilitação de beneficiário para firmar novos compromissos com a EAOTPS/IDM.

•

•

•

•
•

A inexatidão ou falsidade documental, mesmo que sejam constatadas posteriormente à
realização do CHAMAMENTO, implicarão na eliminação da respectiva proposta, sendo
anulada a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de
caráter judicial.
Contra as decisões da Curadoria e da Coordenação Técnica da exposição, referente a
indeferimento por falta de regularidade formal, caberá recurso, protocolado junto à Direção
do IDM, fundamentado com base neste DOCUMENTO, interposto em até 48 horas após a
divulgação pública dos selecionados.
Os casos omissos desse DOCUMENTO serão solucionados pela Coordenação da EAOTPS e o
departamento jurídico do IDM, após a manifestação da Curadoria e das Comissões de
Avaliação.
Fica eleito o foro da Comarca (capital do Ceará) para dirimir quaisquer questões decorrentes
do presente DOCUMENTO.
As datas previstas e prazos no presente documento podem sofrer alterações. Caso isso
aconteça, as mudanças serão comunicadas nas redes sociais e site da Escola.

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Fortaleza, 30 junho de 2021.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELO ARTISTA PARTICIPANTE

Como você avalia a exposição no geral?

Excelente
Ótimo

Excelente

Ótimo
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Como você avalia a montagem da exposição no
site da Escola?

Excelente

Ótimo

Você acha que a exposição contribui para
fortalecer a arte da gravura em nosso Estado?

Sim
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Você acha que a exposição ajudou a divulgar seu
nome e trabalho artístico?

Sim

Você teria interesse de participar de outra
exposição desse tipo?

Sim
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Você acha que a Escola deve realizar outras
exposições no formato virtual?

Sim

Como você avalia a infraestrutura disponibilizada
pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ
POMPEU SOBRINHO (considere sala física ou sala
virtual, materiais, equipamentos, dentre outros
produtos/espaços físicos (ateliê) ou virtuais)?

Excelente

Ótimo
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Como você avalia a qualidade dos serviços
ofertados pela ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS
THOMAZ POMPEU SOBRINHO?

Excelente
Ótimo

Excelente

Ótimo

FOTOS COMPROBATÓRIAS DA EXECUÇÃO DA META

Print da Exposição no site
(http://eao.org.br/2021/08/19/atelie-de-litografia-primeiras-impressoes/)
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Flyer da live de abertura da exposição Ateliê de Litografia - Primeiras Impressões

RELAÇÃO DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA EXPOSIÇÃO
Adalberto Costa
Aldírio Ribeiro
Ana Costa Lima
Andrea Dall'olio
Azhulli
Bosco Lisboa
Cadéh Juaçaba
Cardoso Junior
Carlos Campus
Carlos Macedo
Carlos Nascimento
Cecília Bichuncher
Chagas Cunha
Daniel Chasttinet
Demétrio Sena
Fabiena Azeredo

186

Eduardo Eloy

Francisco Bandeira
Gerson Ipiraja
Goretti Strutzel
Gustavo Diógenes
Hélio Soares
Júlio César
Júlio Silveira
Kelson Teles
Maiara Capistrano
Marcos Oriá
Mário Sanders
Miriam Tolpolar
Pedro Augusto
Rafaela Teixeira
Raianny Queiroz
Roberto Galvão
Sandra Montenegro
Sebastião de Paula
Silânia Cavalcante
Silvano Tomaz
Tatiana Santos
Vlamir de Sousa
Weaver Lima
Wilson Neto
Zakira
Zé Tarcísio
RESULTADO DA META:
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A meta estipulada na atividade foi cumprida. Foi promovida 01 (uma) exposição no modelo
virtual de gravura intitulada “ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES”. Com
participação de 43 artistas. A exposição foi aberta no dia 19 de agosto de 2021, por meio de uma
live com os artistas Eduardo Eloy, Miriam Tolpolar e Gerson Ipirajá e a mediação foi realizada da
Coordenadora Geral da Escola de Artes e Ofícios Marley Uchôa. A live foi transmitida pelo
Instagram (@escolaarteseoficios.tps) e pelo canal de Youtube da Escola
https://youtu.be/BCbNGoRc4WY. A mostra reuniu 65 trabalhos de gravura produzidos por 43
artista na técnica da litografia. Todos os trabalhos foram realizados no ateliê da Escola.
Participaram da exposição ex-alunos, artistas iniciantes e também nomes conhecidos na área da
arte visual. A exposição pôde ser visitada acessando o site da Escola (www.eao.org.br) até o dia
31 de dezembro de 2021.
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