
  
 

Projeto:  

RECUPERANDO MEMÓRIAS : Salvaguarda e Conservação do Patrimônio 

Cultural de Areia através da Educação e Informação 

Coordenadora: Profa. Márcia Verônica Costa Miranda 

RESUMO DO PROJETO: 

O projeto tem como eixo básico a implementação de ações pela UFPB/CCA de 

apoio ao Município de Areia/PB, primeira cidade tombada pelo IPHAN, na Paraíba 

(2006), como patrimônio histórico, artístico e paisagístico nacional. 

O projeto pretende catalogar e desenvolver ações de salvaguarda em peças do 

acervo dos museus da cidade (Museu Regional de Areia e Museu Casa de Pedro 

Américo), pertencentes ao pintor Pedro Américo. Essa atividade servirá de base para 

ações de valorização, apropriação e difusão do acervo em papel, pertencente ao 

pintor, e que ainda não tiveram divulgação apropriada. 

Em paralelo, tendo o Museu Regional de Areia enquanto espaço da memória 

social, serão desenvolvidas ações de Educação Patrimonial, objetivando a apropriação, 

difusão, valorização e ampliação do sentimento de pertença do patrimônio cultural da 

cidade.  

PLANO DE TRABALHO 

As ações do projeto envolvendo graduandos do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal da Paraíba será pautada em três linhas: 

1. Ações de salvaguarda nas peças do acervo em papel do pintor Pedro Américo – 

para subsidiar essa atividade serão realizadas as Oficinas:  “Tecnologias da 

Conservação e Restauro” (60 horas/aula) e “Métodos de Conservação e 

Restauro em Papel” (120 horas /aula).  

No final da atividade pretende-se ter 40 (quarenta) peças objeto de ações 

de salvaguarda acondicionadas adequadamente. 

2. Criação de um Banco de Dados - Aplicar as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC's) na catalogação e divulgação do acervo do pintor Pedro 

Américo existente na cidade de Areia. 



3. Desenvolvimento de ações de Educação Patrimonial – implementação de 

ações no Museu Regional de Areia através da realização de visitas dirigidas, 

palestras e outras interações com a comunidade visando a apropriação do 

Patrimônio Cultural da cidade. 

EQUIPE DE EXTENSIONISTAS 

 O projeto contará com sete (7) extencionistas divididos em dois grupos de 

estudos (G): 

1. Grupo que, prioritariamente, assumirá as ações envolvendo as TICs será 

composto de dois bolsistas (GT). 

2. Grupo de ações de catalogação, salvaguarda e educação patrimonial (GE) será 

composto por cinco bolsistas. 

As atividades dos grupos GT e GE terão duração de 10 meses e estão elencadas a 

seguir. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Participação da Oficina "As 
Tecnologias da Conservação e 
Restauro" 

GT 
GE 

GT 
GE 

        

Participação da Oficina "Os 
métodos de Conservação e Restauro 
em papel". 

  GE GE GE GE     

Desenvolvimento de ações de 
salvaguarda no acervo e o 
adequado acondicionamento. 

 GE GE GE GE GE GE GE GE  

Estudo e adequação do Sistema 
Donato ou similar para a 
catalogação do acervo objeto das 
intervenções. 

GT GT GT        

Levantamento e catalogação das 
peças do pintor Pedro Américo do 
acervo dos museus: Regional de 
Areia e Casa de Pedro Américo 

 
GT 
GE 

GT 
GE 

GT 
GE 

GT 
GE 

     

Alimentação do banco de dados 
com o acervo catalogado 

   GT GT GT GT    

Desenvolvimento de suporte 
informatizado para a divulgação das 
peças (site, blog, etc) 

GT GT         

Manutenção das páginas de 
divulgação (site, blog, etc) 

 GT GT GT GT GT GT GT GT GT 

Elaboração de material didático  
GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

Realização de visitas dirigidas, 
palestras e outras interações com a 
comunidade 

 GE GE GE GE GE GE GE GE GE 

Elaboração de relatórios e artigos 
técnicos. 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 

GE 
GT 



 

Da seleção 

 Para a seleção da equipe de extencionistas será adotada a seguinte 

metodologia: 

1. Estão aptos a pleitearem a participação no projeto os alunos regularmente 

matriculados nos cursos de graduação do Centro de Ciências Agrárias e de 

acordo com as normas da Extensão. 

2. Os candidatos preencherão a Ficha de Inscrição e a encaminharão para o e-

mail: proextmemória@gmail.com até o dia 25/03/2015 (às 23:59hs). 

3. A divulgação dos selecionados para a entrevista será feita na página do CCA no 

dia 26/03/2015. 

4. A entrevista será realizada no LACACIA no dia 27/03/15 nos horários 

divulgados. 

5. O resultado final será divulgado 02/04/2015. 

6. As atividades do projeto terão início no dia 06/04/2015. 

OBS.  A bolsa para a carga horária de 20 horas semanais será de R$ 400,00. As 

atividades serão desenvolvidas de forma presencial e o local de atividades dos 

bolsistas será o Museu Regional de Areia. Além do Museu e dependendo da 

atividade, o GT das TIC’s desenvolverá suas atividades no LACACIA. 

     O aluno poderá optar pela redução da carga horária com bolsa proporcional às 

horas dedicadas.  

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação do Projeto 

 

mailto:proextmemória@gmail.com

