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CURSO FUNDAMENTOS DE ENCADERNAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO  

O curso “Fundamentos de Encadernação para Conservação” foi elaborado visando aliar recursos 

teóricos e práticos para facilitar a aprendizagem das técnicas de encadernação mais comumente 

utilizadas em oficinas e ateliês. Durante o curso serão apresentados aos alunos conceitos básicos de 

encadernação e conservação de acervos, bem como atividades que propiciem a prática das técnicas 

de encadernação.  

Buscamos oferecer ao aluno a experiência mais próxima possível de um curso presencial 

através de um formato interativo, dinâmico e seguro, considerando as restrições impostas pela 

epidemia de Covid-19. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

• Apresentar máquinas, ferramentas e materiais que fazem parte do universo do encadernador. 

• Propiciar o contato e aprendizagem de técnicas de encadernação que podem ser aplicadas 

em livros novos ou em processo de conservação.  

• Preparar o aluno para que, a partir das noções básicas de conservação de acervos, possa 

decidir acertadamente sobre o tipo de intervenção que será aplicado em uma obra. 

PÚBLICO ALVO  

Estudantes, profissionais de encadernação, bibliotecários, interessados de diversas áreas. Por se 

tratar de curso inicial, não há requisitos mínimos 

 

PROFESSORA 

Amanda Zarberian, graduada em História pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio de 

graduação na Université Paris IV – Sorbonne. Realizou formação em Encadernação Tradicional e 

Restauração de Livros Antigos no Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet. Especializada em Restauro 

e Conservação de Acervos em Papéis pelo Senai Theobaldo de Nigris. Atua, desde 2008, na Led 

Encadernadora onde desenvolve projetos de Conservação de Acervos de instituições públicas e 

privadas.   

 

CARGA HORÁRIA 

25 horas síncronas (2 meses) 

 

http://www.ledencadernadora.com.br/
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PERÍODO 

Aos sábados, das 14h às 16h30. 

O curso será dividido em 10 aulas semanais, com previsão de início no dia 19/09/2020 e 

encerramento no dia 21/11/2020. 

 

VAGAS DISPONÍVEIS 

Curso limitado a 6 alunos. 

A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de inscritos, caso o curso não atinja esta 

quantidade, o pagamento será estornado integralmente. 

 

INSCRIÇÕES 

Até o dia 10 de setembro de 2020 (previsão). 

Link: https://bit.ly/32gbllA 

*Para pagamentos à vista, por depósito bancário, entrar em contato pelo email: 

ledencadernadora@gmail.com 

 

INVESTIMENTO 

R$990,00 (novecentos e noventa reais) 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

- À vista, por depósito bancário, com 5% de desconto (dados bancários serão 

disponibilizados por e-mail) 

- 3x sem juros para pagamentos com boleto bancário (entre em contato para que possamos 

gerar os boletos) 

- Até 12x com taxas sob responsabilidade do PagSeguro 

 

CERTIFICAÇÃO 

Os alunos receberão certificado de participação, constando carga horária e grade curricular. 

 

DINÂMICA DAS AULAS 

As aulas serão ministradas por videoconferência e transmitidas em tempo real (síncronas). 

As aulas serão divididas em dois momentos: 

1ª parte: explicação teórica e demonstração das técnicas 

2ª parte: reprodução da técnica pelos alunos com acompanhamento e intervenção da professora 

http://www.ledencadernadora.com.br/
mailto:contato@ledencadernadora.com.br
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As tarefas que não forem finalizadas durante a aula poderão ser finalizadas durante a semana e as 

dúvidas poderão ser esclarecidas através de suporte por e-mail. 

Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas, exclusivamente, aos alunos inscritos. 

 

METODOLOGIA 

Durante o curso, construiremos um “livro maquete”, passando por todas as etapas de encadernação 

realizadas em um livro convencional. Os procedimentos que necessitarem de equipamentos especiais 

serão apenas demonstrados. Neste caso, o aluno receberá o material já preparado para o uso. 

 

MATERIAIS  

Cada aluno inscrito receberá um kit com os materiais necessários para a execução das tarefas. 

O valor do kit está incluído no valor do curso, com exceção do frete para envio do kit, que será 

calculado no ato da inscrição, diretamente na nossa loja virtual, e pago pelo aluno. 

Lista de produtos do Kit 

• 1 miolo em papel Avena 80g/m²  

• 1 par de guardas duplas em papel Filifold 120g/m² 

• 1 rolo com 10m de linha Cordonê nº0 

• 25g de Cola CMC 

• 250g de Cola Amido 

• 500g de Cola PVA 

• 1 jogo de papelão 1.9 

• 1 folha de cartão triplex  

• Tecido Morim 

• 15cm de Cabeceado 

• 1 folha de tecido Creativo (50cm x 60cm) 

• 1 Dobradeira de osso 

• 1 jogo de agulhas 

• 1 Pincel nº24 

• 1 Rolinho  

 

Itens de papelaria simples que o aluno deve providenciar: 

• Tesoura 

http://www.ledencadernadora.com.br/
mailto:contato@ledencadernadora.com.br


 

 

 

 

LED ENCADERNADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (15) 3329-5945 | (15) 3329-5946 

www.ledencadernadora.com.br 

contato@ledencadernadora.com.br 
Av. Doutor Afonso Vergueiro, 2204 – Sorocaba/SP – 18040-000 

CNPJ 06.150.275/0001-98 – IE 669.015.076.117 

 

• Régua 

• Estilete 

• Peso para papel 

• Folhas de papel 

• Flanelas limpas 

• Potes 

 

REQUISITOS  

Computador ou celular capaz de acessar uma videoconferência pelo programa/aplicativo 

Zoom. A qualidade da visualização e interação na videoconferência será de acordo com o 

plano de internet de cada aluno. Se desejar, verifique antes junto à plataforma: Zoom para 

computador, Zoom para iOS, Zoom para Android.  (NÃO é necessário pagar por um 

plano ou ter qualquer outro custo na plataforma, basta realizar o cadastro em uma conta 

gratuita). 

Caso o acesso ocorra pelo computador, é necessário ter uma webcam. Caso ocorra pelo 

celular, recomendamos o uso de um tripé de mesa, posicionado de modo que o aluno possa 

mostrar seu trabalho durante a aula. 

O computador ou celular precisa ter alto-falantes e microfone disponíveis (sugerimos o uso 

de fones de ouvido com microfone embutido para melhorar a qualidade da comunicação). 

O aluno deve preparar um espaço onde consiga assistir a aula e realizar a atividade 

simultaneamente, recomendamos uma superfície rígida e ampla (mesa ou bancada) 

 

TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS NO CURSO  

ENCADERNAÇÃO: CONCEITOS, TIPOS E APLICAÇÕES  

• Máquinas, ferramentas e materiais  

• A encadernação em cadernos  

 

FUNDAMENTOS DE CONSERVAÇÃO  

• Conhecendo materiais de conservação 

• Entendendo as implicações da escolha de materiais para encadernação 

 

RECONHECIMENTO DAS PARTES DE UM LIVRO  

http://www.ledencadernadora.com.br/
mailto:contato@ledencadernadora.com.br
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_BR
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• Características da capa dura “fora” 

• Características do miolo costurado 

 

COSTURA 

• Equipamentos, ferramentas e materiais 

• Tipos de costura 

• Realizando uma costura em ponto corrido 

 

CONFECCIONANDO A “CAPA DURA” 

• Escolha de materiais: revestimentos, cartões, colas, etc.  

• Confeccionando uma “capa fora”  

 

CONTATO 

Para maiores informações sobre o curso, entre em contato através do e-mail 

ledencadernadora@gmail.com 

 

http://www.ledencadernadora.com.br/
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