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L’International Academy “After the Damages” rientra tra i progetti 
triennali di alta formazione in ambito culturale, economico e 
tecnolzogico ai sensi dell’art. 2 della legge regio nale n. 25/2018 
approvati e finanziati con deliberazione di Giunta regionale n. 
1251/2019.
The International Academy “After the Damages” project 
has received funding from the Emilia Romagna Region in 
the scope of the three-year higher education projects in the 
cultural, economic and technological fields pursuant to art. 2 
of the regional law n. 25/2018 approved by resolution of the 
Regional Council n. 1251/2019.

CFP 
Architetti

Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara 
previa iscrizione su iMateria. Saranno riconosciuti 4 crediti forma-
tivi per la frequenza alla totalità dell’evento.

CFP 
Architetti

Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara 
previa iscrizione su iMateria. Saranno riconosciuti 4 crediti forma-
tivi per la frequenza alla totalità dell’evento.

Em 1982, o ICOMOS estabeleceu o dia 
18 de abril como o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, em seguida a sua 
adoção pela UNESCO na 22ª Conferência 
Geral. Todos os anos, nesta ocasião, o ICOMOS 
propõe um tema para as atividades a serem 
organizadas pelos seus membros, pelos 
comitês científicos nacionais e internacionais, 
pelos parceiros e por quem quiser participar 

na celebração desse Dia. Este ano o tema 
principal será “Patrimônio cultural 
e clima”, para o qual o ICOMOS convida 
vivamente a mostrar as diferentes formas 
em que o patrimônio pode ser uma fonte 
de conhecimento que pode ser usada 
para combater as alterações climáticas e 
melhorar a sustentabilidade social das nossas 
arquiteturas.

Em 18 de abril através do canais ICOMOS 
e After the Damages será divulgado o vídeo inaugural 
do Dia Internacional do Monumentos e Sitios 2022 

O PATRIMÔNIO CULTURAL NO DESAFIO 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Um evento para celebrar o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 2022
Organizado por
CSN ICOMOS “CIPA-HD Documentação do Patrimônio Cultural”

Em colaboração com
Círculo Italiano de São Paolo, Brasil
I N S I D E Modern Heritage International Network 

CSN ICOMOS “CIPA-HD, 
documentazione del 
Patrimonio Culturale”

Evento organizado especialmente para comemorar 18 DE ABRIL 
o  DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SITIOS data instituída em 1982 pela ICOMOS 

Para arquitetos italianos: para la obtenção do CFP 
é obrigatório o cadastro na plataforma iMateria.

Código iMateria ARFE23032022124738T03CFP00400

*Todos os participantes registados receberão um e-mail de afterdamages@unife.it no dia 14 de Abril  
contendo a link para completar o registo

CLIQUE AQUI
PRÉ-REGISTO ARQUITETOS ITALIANOS

iMateria
CLIQUE AQUI

WEBINAR 19 abril 2022 as 09.00-13.00 horário de Brasília

Tradução simultânea em inglês e português

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBW_mz3Ua_Y-GpJUSYM8nhCsuKUnSo5d7qFWhhRuK7QLi3nQ/viewform
https://imateria.awn.it/custom/imateria/
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Moderador
Marcello Balzani, Universidade de Ferrara, 
Departamento de Arquitetura, Co-diretor 
After the Damages International Academy, 
Co-coordenador do CSN ICOMOS CIPA-HD 
Documentação do Patrimônio Cultural

Saudações institucionais
Maurizio Di Stefano, Presidente ICOMOS Itália 

A arquitetura tradicional indiana da 
água: um repositório de conhecimentos
Meghal Arya, Professora Associada da CEPT 
University Ahmedabad (Índia)

Conservação do patrimônio e ação 
climática: experiências “down under 
and beyond”
Paola Boarin, Professora Associada Waipapa 
Taumata Rau – The University of Auckland, 
membro do ICOMOS International Scientific 
Committee on Energy and Sustainability 
(ISCES) e fundadora do ICOMOS New Zealand 
National Scientific Committee on Energy and 
Sustainability and Climate Change (NCES + CC)

19 abril 2022 as 9.00-13.00 horario de Brasília

Patrimônio e instabilidade
Rodrigo Meniconi, Coordenador do curso 
avançado em tecnologia de conservação
e restauração, Instituto Federal de Minas Gerais 
– Campus Ouro Preto (Brasil)

Conservação do Patrimônio do Século 
XX e Mudanças Climáticas: Desafios  
em um País Tropical
Silvio Oksman, Coordenador do Comitê 
Científico do Patrimônio do Século XX  
ICOMOS Brasil

Documentação do patrimônio cultural 
como estratégia para as mudanças 
climáticas
Luca Rossato, Universidade de Ferrara, 
Departamento de Arquitetura, Membro  
da CSN ICOMOS CIPA-HD Documentação  
do Patrimônio Cultural

Museu do Ipiranga: um marco 
arquitetônico e seu papel sócio cultural
Beatriz Mugayar Kühl, Professora Titular 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo (Brasil)
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