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No próximo dia 10 de maio, o ICOMOS-BRASIL abre o seu Simpósio Científico 2017, que
apresentará um panorama das discussões sobre o patrimônio em nosso país, a partir de
conferências e mesas-redondas que reunirão especialistas que trarão uma ideia do estado
da arte do debate nacional, bem como a memória da atuação do ICOMOS-BRASIL nesses
debates.

Com o Simpósio 2017 inaugura-se uma série de simpósios científicos que acontecerão
anualmente no Brasil, com o apoio do ICOMOS internacional, que reúne os maiores
especialistas em patrimônio cultural do mundo e assessora a UNESCO para assuntos do
patrimônio mundial. A cada ano, além de revisitar os fundamentos da área, o evento se
debruçará sobre um tema específico, que será objeto de maior atenção.

O tema específico de 2017 é a reconstrução pós-desastre – que retoma tema discutido pelo
Simpósio do ICOMOS internacional e é de especial atualidade em nosso país,
especialmente depois da grande tragédia que significou o rompimento da barragem do
Fundão em Mariana (MG), que provocou a devastação na bacia do Rio Doce, e a destruição
de importante patrimônio cultural.

UmaUmaUmaUma respostarespostarespostaresposta vigorosavigorosavigorosavigorosa dadadada comunidadecomunidadecomunidadecomunidade dadadada preservapreservapreservapreservaçãçãçãçãoooo

O Simpósio Científico do ICOMOS-BRASIL se articula em:

• Conferências e mesas-redondas compostas por convidados nacionais e estrangeiros;

• Comunicações - foi feita chamada de comunicações, que contemplam os temas
desenvolvidos no simpósio.

A chamada de trabalhos teve uma resposta massiva, com o recebimento de 670 trabalho,
sendo 415 aceitos para apresentação nas sessões de comunicações.

LocaisLocaisLocaisLocais dededede realizarealizarealizarealizaçãçãçãçãoooo

Com o sucesso da chamada de trabalho, os locais inicialmente previstos para o Simpósio
tiveram que ser substituídos.

Com isso, o evento passa a acontecer:

� Pelas manhãs, no auditório do Instituto Metodista Izabela Hendrix (Rua da Bahia, 2020
- Funcionários) , onde acontecerão as conferências e mesas redondas

� Às tardes, na Escola de Arquitetura da UFMG (Rua Paraíba, 697 - Funcionários) , onde
acontecerão as sessões especiais e as sessões de comunicação

Mais informações: 31.3409.8820 ou pelo site www.icomoseventos.com

http://www.icomoseventos.com
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PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAÇÃÇÃÇÃÇÃOOOOGERALGERALGERALGERAL

10/0510/0510/0510/05 (4(4(4(4ªªªª FEIRA)FEIRA)FEIRA)FEIRA) 11/0511/0511/0511/05 (5(5(5(5ªªªª FEIRA)FEIRA)FEIRA)FEIRA) 12/0512/0512/0512/05 (6(6(6(6ªªªª FEIRA)FEIRA)FEIRA)FEIRA)

8:30
CAFÉ DE BOAS VINDAS

MESA-REDONDA II:

A DISCUSSÃO SOBRE O
PATRIMÔNIO CULTURAL NO

BRASIL HOJE

Edithe Pereira

(Museu Emílio Goeldi / PA)

Marco Antônio P. Rezende
(UFMG)

Marcos Olender (UFJF)

CONFERÊNCIA :

Reconstrução e musealização do
território

Christiane Garnero Morena

(ICOMOS / França)

09:00
/

10:00
Mesa de Abertura

10:00
/

10:30
MESA-REDONDA I:

A DISCUSSÃO SOBRE O
PATRIMÔNIO CULTURAL NO

BRASIL HOJE

Flávio de LemosCarsalade (UFMG)

José Simões de Belmonte Pessoa (UFF)

Leandro Brusadin (UFOP)

Coffee break Coffee break

10:30
/

12: 00

MESA-REDONDA III:

RECONSTRUÇÃO PÓS-DESASTRE:
PERSPECTIVAS

Leonardo Barci Castriota

(UFMG)

Marcos Tognon (PUC-CAMP)

MESA-REDONDA IV:

A DISCUSSÃO SOBRE O
PATRIMÔNIO CULTURAL NO

BRASIL HOJE

Júlio César Sampaio (UFRF)

AnaRita Sá Carneiro (UFPE)

José Cláudio dos Santos Jr.
(ICOFORT)

12:00
/

14:00

Almoço Almoço Almoço

14:00
/

16:00

Sessão Especial:
Reconstrução
pós-desastre

Sessões de
comunicações

Discussão
"Carta de São

Paulo"
"Carta de Juiz

de Fora"

Sessões de
comunicações

Discussão
"Carta de São

Paulo"

"Carta de Juiz
de Fora"

Sessões de
comunicações

16:00
/

16:30
Coffee break Coffee break

16:30
/

18:30

Sessão Especial:
Reconstrução
pós-desastre

Sessões de
comunicações

Reunião do

Conselho
Deliberativo

ICOMOS

Sessões de
comunicações

Assembleia
Geral

ICOMOS-
BRASIL

Sessões de
comunicações

20:00 hs: Lançamento de livros /

Jantar de congraçamento

18:30 hs:

Sessão de encerramento



3

SSSSIMPIMPIMPIMPÓÓÓÓSIOSIOSIOSIO 2017201720172017
VISITASVISITASVISITASVISITAS TTTTÉÉÉÉCNICASCNICASCNICASCNICAS AAAA INHOTIMINHOTIMINHOTIMINHOTIM EEEE ÀÀÀÀMARIANAMARIANAMARIANAMARIANA

O Simpósio Científico 2017 do ICOMOS-BRASIL oferece ainda duas oportunidades de
visitas técnicas no sábado, dia 13/05. As visitas serão por adesão prévia e a logística do
evento organizará o transporte dos participantes.
A primeira delas será ao Instituto Inhotim, sede de um dos mais importantes acervos de
arte contemporânea do Brasil e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América
Latina. Abriga um complexo museológico com uma série de pavilhões e galerias co obras
de arte e esculturas expostas ao ar livre.
A segunda será à Mariana, onde acontecerá a entrega da Declaração de Significância
produzida por um grupo do ICOMOS e da UFMG ao Conselho de Patrimônio e aos
moradores de Bento Rodrigues, distrito destruído pelo rompimento da Barragem do
Fundão em 2015. O trabalho foi realizado nos últimos meses pelo grupo, e visou
determinar a significância cultural do sítio de Bento Rodrigues, realizando a identificação
de seus atributos físico-materiais e imateriais, adotando a categorização proposta pela Carta
de Burra do ICOMOS australiano.
As inscrições para as visitas técnicas poderão ser feitas pelo telefone 31.3409.8820 ou pelo e-
mail institutoeds@ieds.org.br.

SESSSESSSESSSESSÕÕÕÕESESESES ESPECIAISESPECIAISESPECIAISESPECIAIS VVVVÃÃÃÃOOOODEBATERDEBATERDEBATERDEBATER NOVASNOVASNOVASNOVAS PROPOSTASPROPOSTASPROPOSTASPROPOSTAS DEDEDEDE CARTASCARTASCARTASCARTAS PATRIMONIAISPATRIMONIAISPATRIMONIAISPATRIMONIAIS

Durante o Simpósio 2017, sessões especiais vão debater duas propostas de cartas patrimoniais, que
poderão ser incorporadas pelo ICOMOS-BRASIL:

���� A "Carta de Juiz de Fora", apresentada e aprovada em outubro de 2010 no I Encontro Nacional

de Gestores de Jardins Históricos, que define os procedimentos para intervenção e,

principalmente, orienta a gestão e manutenção dos jardins históricos.

���� As "Recomendações de São Paulo", fruto de uma ideia formulada pela professora Nádia Somehk e

que vem sendo trabalhada pelo Icomos-BR, num grupo liderado pelo professor Flavio

Carsalade, que tem trabalhado durante há mais de um ano.

mailto:institutoeds@ieds.org.br


4

SSSSIMPIMPIMPIMPÓÓÓÓSIOSIOSIOSIO 2017201720172017
LANLANLANLANÇÇÇÇAMENTOAMENTOAMENTOAMENTODEDEDEDE LIVROSLIVROSLIVROSLIVROS EEEE JANTARJANTARJANTARJANTARDEDEDEDE CONGRACONGRACONGRACONGRAÇÇÇÇAMENTOAMENTOAMENTOAMENTO

Na noite do dia 11/05, quinta-feira, o Simpósio Científico 2017 do ICOMOS-BRASIL terá
uma atividade social, com lançamento de livros e um jantar de congraçamento, por adesão.
O evento será realizado no Centro Cultural 104, antiga fábrica de tecidos, reciclada, no
centro de Belo Horizonte.
Serão lançados os seguintes livros:
� Memória e Patrimônio. Crônicas e outros escritos, de Luiz Philippe Torelly (Verbena

Editora)
� Estação em Movimento. A história da Praça da Estação em Belo Horizonte, de Flávio

Carsalade (Instituto João Ayres)
� Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto, organizado por Leonardo Castriota e Mônica

Mongelli (IPHAN)
� Cantos E(n) Cantos - Vivendo a área rural - Roteiro Turístico, Arquitetônico e Cultural Cidade

de Joinville , de Rosana Barreto Martins (CEAJ)
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EnvieEnvieEnvieEnvie suasuasuasua contribuicontribuicontribuicontribuiçãçãçãção.o.o.o. AAAA comunidadecomunidadecomunidadecomunidade dodododo Icomos/BrasilIcomos/BrasilIcomos/BrasilIcomos/Brasil agradece.agradece.agradece.agradece.
Contatos para o Boletim: presidente@icomos.org.br
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DiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoria dodododo IcomosIcomosIcomosIcomos BrasilBrasilBrasilBrasil –––– 2015-20182015-20182015-20182015-2018

PRESIDENTE: Leonardo Barci Castriota

VICE-PRESIDENTE: Flavio de Lemos Casarlade

SECRETÁRIA GERAL: Maria Cristina Cairo

DIRETORIA FINANCEIRA: Selma Melo Miranda

DIRETOR DE PROJETOS: Marcos Olender

DIRETOR DE COMITÊS TEMÁTICOS: Silvio Mendes Zancheti

ConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros RegionaisRegionaisRegionaisRegionais

REGIÃO NORTE: Edithe da Silva Pereira (PA)

REGIÃO NORDESTE: Nivaldo Vieira de Andrade Junior (BA)

REGIÃO SUDESTE: Júlio César Ribeiro Sampaio (RJ)

REGIÃO CENTRO OESTE: Henrique Oswaldo de Andrade (DF)

REGIÃO SUL: Rosina Coeli Alice Parchen (PR)

mailto:presidente@icomos.org.br

