
EDITAL DE SELEÇÃO 01/2022/LABCON
CURSO DE EXTENSÃO

“CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PARA INICIANTES”

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 O  Laboratório  de  Conservação  e  Restauração  de  Documentos  (LABCON)  da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), torna pública a seleção de candidatos 
para  o  Curso  de  Extensão  “Capacitação  técnica  em  Conservação  Preventiva  para 
iniciantes”.

1.2 O curso será gratuito e oferecido entre os dias 25 de outubro e 24 de novembro de 2022, 
com atividades semanais às terças e quintas-feiras,  das 13h30 às 17h30, no Centro de 
Ciências da Educação (CED), Bloco D, Sala 204.

1.3 O curso será ministrado pela conservadora e restauradora “MEI-Rita de Cássia Castro da 
Cunha”, por meio de parceria entre LABCON e Projeto de Pesquisa  2021TR000308 da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

2 VAGAS, CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA DO CURSO
2.1 São oferecidas 15 vagas.
2.2 O Curso terá a carga horária de 40 horas, sendo 08 horas de atividades teóricas a distância 

(EAD) e 32 horas de atividades práticas presenciais, a partir do seguinte cronograma:
a) Dias 25 e 27 de outubro de 2022: atividades EAD via Plataforma Moodle, com aulas 

síncronas (web conferência) e exercícios de autoaprendizagem;
b) Dias 01, 03, 08, 10, 17, 22, 24 e 29 de novembro de 2022: atividades presenciais no 

LABCON  com  exercícios  de  capacitação  técnica  em  conservação  preventiva 
(higienização mecânica, encadernação e acondicionamento).

3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
3.1 O curso é para candidatos,  preferencialmente,  iniciantes  nos processos de conservação 

preventiva.
3.2 Caso as inscrições sejam em quantidade superior ao número de vagas, serão aplicados os 

seguintes critérios, nessa ordem:
a) Candidatos que  não possuam experiência  em conservação preventiva.  Considera-se 

experiência a participação em cursos, oficinas, disciplinas e congêneres na área;
b) Comunidade externa à UFSC (não alunos e não servidores da instituição);
c) Maior idade.

3.3 Se,  aplicados  os  critérios  do  item  3.2,  não  forem  preenchidas  as  15  vagas,  serão 
selecionados candidatos a partir dos seguintes critérios:
a) Servidores técnico-administrativos UFSC;
b) Discentes dos cursos de graduação do CIN, em ordem decrescente de fase cursada;
c) Demais  discentes  de  cursos  de  graduação  UFSC,  em  ordem  decrescente  de  fase 

cursada.

4 INSCRIÇÕES



4.1 Os interessados devem preencher o formulário disponível no seguinte link entre os dias 03 
e 14 de outubro de 2022.

5 CASOS OMISSOS E EXCEPCIONAIS
Os casos  omissos  e/ou  excepcionais  serão resolvidos  pela  coordenação  do LABCON, 
ouvida a ministrante do curso.

6 CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO
03/10/2022 Abertura das inscrições
14/10/2022 Encerramento das inscrições
Até 17/10/2022 Divulgação do resultado da seleção
De 18 a 20/10/2022 Inscrição no curso
25/10/2022 Início do curso

Florianópolis, 01 de outubro de 2022.

Prof. Cezar Karpinski, Dr.
Coordenador do LABCON

Portaria 15/2021/CED

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc81y4eTAwjDxER0zfeW_ZKJMNsquYdt50YLMmwZx_6kB6sUw/viewform
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