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EDITAL - CURSO DE DIFUSÃO EM CONSERVAÇÃO DE FOTOGRAFIA 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP 

 

 

Estarão abertas as inscrições de 20 a 29 de julho de 2021, por meio digital, para 

o Curso de Difusão em Conservação de fotografia, promovido pelo Instituto de 

Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, cujas aulas terão início em 21 

de setembro de 2021. 

 

DOS OBJETIVOS 

O curso tem como objetivo capacitar profissionais das áreas de arquivo, 

bibliotecas e museus que têm como objeto de trabalho coleções de fotografias. 

O curso abrangerá as diversas etapas de cuidados que visam conservar, 

preservar, restaurar e digitalizar essa documentação com o intuito de promover 

a acessibilidade do público. Os alunos aprenderão sobre os diversos materiais 

que acompanharam a trajetória da fotografia bem como a identificação de 

técnicas fotográficas e a construção dos tipos de invólucros para seu 

acondicionamento. Também terão contato com a área de restauração de fotos 

em papel e de negativos de vidro. 

 

DO PÚBLICO-ALVO 

Todos os responsáveis por preservar coleções de fotografia analógica, 

estudantes de fotografia e conservação e restauro. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

O curso será realizado no período de 21 de setembro a 09 de dezembro, às terças 

e quintas-feiras, das 14h00 às 15h00 (horário de Brasília). 

Durante o curso haverá duas aulas que terão duração de 2 horas - das 14h00 às 

16h00 (Horário de Brasília). 

O curso será no formato remoto. Os alunos deverão assistir às vídeos-aulas e 

realizar as tarefas e atividades propostas, que serão disponibilizadas durante o 

curso. Haverá atividades síncronas sobre as dúvidas e dificuldades dos alunos 

com relação ao conteúdo e atividades/tarefas do curso. 

Carga horária: 24 horas 
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DAS VAGAS 

Serão abertas 40 (quarenta) vagas para alunos selecionados a partir de carta de 

intenção e documentação completa de inscrição. Em caso de empate, a 

proximidade com a área e o interesse pela aplicação do curso nas atividades 

profissionais serão os critérios de desempate. 
 

DO VALOR DO CURSO 

O curso terá taxa de inscrição de R$50,00 (cinquenta reais) e taxa de matrícula 

de R$300,00 (trezentos reais).  

 

DOS CRITÉRIOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

Conforme Artigo 11, da Resolução CoCEX 7897, pelo menos dez por cento das 

vagas totais do curso terão direito à isenção. Desse modo, o curso oferecerá 04 

(quatro) vagas gratuitas: sendo 01 para docente, 01 para discente; 01 para 

funcionário da USP e 01 para terceira idade. 

O processo de seleção do bolsista será feito por meio de análise socioeconômica. 

Os interessados em solicitar isenção deverão enviar, ao e-mail cursoieb@usp.br, 

requerimento/ficha de isenção, disponível no site do IEB - 

http://www.ieb.usp.br/extensao/, com justificativa do pedido e os documentos 

necessários para análise (comprovantes dos recursos financeiros e/ou 

comprovantes de inscrição no Cadastro único para Programas Sociais do 

Governo Federal, e outros documentos que acharem pertinentes) no período de 

inscrição (20 a 29 de julho de 2021). Em caso de empate, a carta de intenção será 

utilizada como critério de desempate. 

 

 A lista de candidatos contemplados com a isenção será divulgada no site do IEB 

- http://www.ieb.usp.br/extensao/,em conjunto com a lista do resultado dos 

selecionados em 20 de agosto de 2021. 

 

DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser feitas por meio digital (sistema Apolo), a partir das 

8h00 do dia 20 de julho até às 17h00 (horário de Brasília) do dia 29 de julho de 

http://www.ieb.usp.br/extensao/
http://www.ieb.usp.br/extensao/
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2021. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. Para ter sua inscrição 

confirmada, o candidato deverá:  

a) fazer inscrição on-line, pelo sistema Apolo https://uspdigital.usp.br/apolo/ > 

Menu esquerdo "Inscrições on-line" > Fazer inscrição > Escolher "Instituto de 

Estudos Brasileiros”;  

b) fazer o upload dos documentos comprobatórios exigidos pelo curso: 
o Carta de intenções, justificando as razões por que deseja participar do 

curso; 
o Cópia do RG (frente e verso) ou Registro Nacional de Estrangeiros. Não 

será aceita cópia da CNH, pois não contém dígito nem data de expedição do RG, 

informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do certificado. 
o Cópia do CPF; 
o Documento que comprove fazer parte do público alvo. 

 

c) pagar a taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por meio de 

boleto bancário (o link para gerar o boleto bancário será enviado por e-mail ao 

candidato);  

 

A taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) não será devolvida aos 

candidatos que deixarem de cumprir os requisitos formais exigidos ou àqueles 

que não forem selecionados. Somente os candidatos contemplados com a 

isenção terão o valor da inscrição ressarcido. 

 

DA SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será feita mediante análise da carta de intenções.  

 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

A lista dos candidatos selecionados será publicada na página do IEB, no endereço 

http://www.ieb.usp.br/extensao/, no dia 20 de agosto de 2021, acompanhada 

da classificação daqueles que, tendo sido aprovados, excederam o número de 

vagas. Se houver desistências, os candidatos em lista de espera poderão ser 

chamados.  

 

DA MATRÍCULA 

http://www.ieb.usp.br/extensao/
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A matrícula será efetuada no período de 24 a 30 de agosto de 2021, mediante 

pagamento da taxa de matrícula de R$ 300,00 (trezentos reais). Não haverá 

devolução da taxa de matrícula em nenhuma hipótese. 

 Os candidatos selecionados receberão, no e-mail utilizado no momento da 

inscrição, link para gerar boleto bancário para o pagamento da taxa de matrícula. 

 

CRONOGRAMA 

- Período de inscrições: de 20 a 29 de julho de 2021, por meio do Sistema Apolo 

(https://uspdigital.usp.br/apolo/);  

- Divulgação dos selecionados para matrícula e dos candidatos isentos: 20 de 

agosto de 2021, no site http://www.ieb.usp.br/extensao/; 

- Período de matrícula: 24 a 30 de agosto de 2021, por meio do pagamento da 

taxa de matrícula. 

- Período do curso: 21 de setembro a 09 de dezembro de 2021. 

 

  

http://www.ieb.usp.br/extensao/

