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APRESENTAÇÃO ....

1 A ENTIDADE
1‐
O Centro de Estudos Avançados da Conservação
Integrada ‐ CECI surgiu em 1997 como um curso
de especialização, dentro do Programa de Pós‐
Graduação em Desenvolvimento Urbano ‐ MDU,
da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
Permaneceu no âmbito da academia,
academia num
processo de incubação, até fevereiro do ano de
2003, quando se constituiu em uma organização
do terceiro setor, ONG (Organização não
Governamental).
Em 27/set/2005, o CECI foi reconhecido como
uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público), recebendo certificação do
Ministério da Justiça, nos termos da Lei n.
9.790/99.
O CECI tem sede à Rua Sete de Setembro, 80, no
bairro do Carmo, na cidade de Olinda PE ‐ Brasil.
2 ‐ A MISSÃO
O CECI tem como missão desenvolver um
ambiente cultural e científico que promova a
conservação de bens culturais, através da
cooperação entre entidades e indivíduos.
Como principais objetivos, o CECI visa:
• Promover o ensino, a pesquisa, o treinamento, a
consultoria técnico‐científica, a produção de
serviços e produtos, e executar ações que
contribuam para a conservação do patrimônio
histórico, cultural e artístico da humanidade
dentro da perspectiva do desenvolvimento
sustentável; • Desenvolver teorias, métodos e
instrumentos de planejamento da conservação
urbana e territorial;
• Prestação de serviços à comunidade.

Nessa perspectiva o CECI é um espaço intelectual
e profissional reconhecido como de excelência
internacional na produção, apoio e estímulo ao
trabalho científico, no campo da conservação
integrada.
3 ‐ A ORGANIZAÇÃO
O CECI é regido por um Estatuto Interno e é
composto de uma Assembléia Geral, um Conselho
de Administração, um Conselho Fiscal, uma
Diretoria e um Conselho Técnico‐Científico.
A Assembléia Geral é o órgão máximo de
deliberação da instituição; o Conselho de
Ad i i t ã iincumbe‐se
Administração
b
d exercício
do
í i d
das
funções deliberativa e fiscalizadora superior, em
nível de planejamento estratégico, de
coordenação, de controle e de avaliação global,
bem como a definição das diretrizes fundamentais
de funcionamento do CECI.
Conselho de Administração incumbe‐se
incumbe se do
exercício das funções deliberativa e fiscalizadora
superior, em nível de planejamento estratégico,
de coordenação, de controle e de avaliação
global, bem como a definição das diretrizes
fundamentais de funcionamento do CECI.
O Conselho Fiscal tem as atribuições de examinar
os livros de escrituração do CECI; opinar sobre os
balanços, sobre as operações patrimoniais
realizadas, emitindo pareceres para os
organismos superiores do CECI.
O Conselho Técnico‐Científico é o órgão de
assessoramento da Diretoria do CECI ou do
Conselho de Administração na definição e
avaliação de programas de pesquisa, planos,
projetos, desenvolvimento de produtos
tecnológicos, editoriais e de treinamento,
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desenvolvimento de serviços e outros produtos
para a conservação do patrimônio cultural e
ambiental submetidos ao CECI.
A Diretoria é o órgão executivo do Conselho de
Administração. Dentre várias outras atribuições
previstas no Estatuto do CECI, compete à Diretoria
a implementação das políticas, diretrizes,
estratégias, planos de atividades do CECI e os
respectivos orçamentos, estabelecidos pelo
Conselho de Administração, bem como o
planejamento, direção, execução e controle de
todos os serviços e atividades do CECI, e a
assinatura de acordos, termos de parceria,
convênios e contratos.
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Contratos e Convênios:

pernambucana em geral.

Em 2006 foi dada continuidade ao Convênio de
cooperação técnico‐financeira e de intercâmbio
técnico‐científico com a Empresa de Urbanização
do Recife – URB/Recife, para o desenvolvimento
de ações de reintegração dos vestígios
arqueológicos do Baluarte da Porta da Terra,
concluído em março de 2007;

O Projeto “Divulgação Turística do Pátio de São
Pedro dos Clérigos”, com financiamento da
UNESCO através do Programa Monumenta do
Ministério da Cultura, que visou a produção de
um website e de um Folder guia.

Foi encerrada a 6ª, e iniciada a 7ª, edição do
curso Gestão de Restauro, iniciativa pioneira no
treinamento
i
semi‐presencial
i
i ld
de profissionais
fi i
i para
a manutenção, conservação e restauro do
patrimônio construído.
O 2º volume da revista City and Time foi
lançado, com a publicação de dois números. É a
primeira revista eletrônica internacional dedicada
ao est
estudo
do do processo de
conservação/transformação das cidades.
A City and Time, reúne interesses de especialistas
e estudantes, bem como de uma grande
variedade de disciplinas, promovendo esforço
interdisciplinar para focalizar conceitos e assuntos
que buscam melhorar a qualidade de vida nas
cidades usando a herança cultural como
catalisador para o desenvolvimento. Tendo seu
valor reconhecido, a Revista obteve o conceito
“A” pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Ensino Superior – CAPES/Sistema
Qualis, em 2006.
O Serviço de Identificação e Autenticação do
Patrimônio Cultural (SIAC), instrumento de
planejamento da conservação de áreas históricas
oferecido pelo CECI, desenvolveu:
O Projeto “Istmo Olinda‐Recife: história,
identidade e memória
memória” através do Sistema de
Incentivo a Cultura SIC/FINDARPE. O Projeto
divulgou a importância do Ístmo, re‐habitando a
memória coletiva e identidade de Recife e Olinda,
a partir da criação de um site com a história,
iconografia, maquete eletrônica (mostrando as
modificações sofridas pelo lugar ao longo dos
séculos),
é l ) relatos
l
d
de moradores
d
mais
i antigos
i
d
da
Praia do Maruim, de forma a levar conhecimento,
com linguagem acessível, para turistas, jovens
estudantes e interessados na história

Esse projeto, foi desenvolvido em parceria com a
Prefeitura do Recife visando o incentivo cultural e
a dinamização de atividades econômicas nos
bairros de São José e Santo Antônio. Tais bairros
representam a formação
f
ã cultural,
l
l social
i le
econômica da cidade do Recife e estão em franco
processo de degradação. Tanto é, que pouco
aparecem no roteiro das agências turísticas e têm
pouca visitação.
O projeto visou o apoio à iniciativa do poder
público, a partir da prod
público
produção
ção de informação e da
divulgação, em distintos meios de comunicação,
das características e valores únicos e excepcionais
do Pátio de São Pedro dos Clérigos. Informando
também sobre as atividades econômicas e
culturais que nele se desenvolvem, promovendo,
em conseqüência, o aumento do número de
visitações e a melhoria da qualidade das
informações oferecidas aos turistas.
Ainda através do FUNCULTURA 2006, o CECI
desenvolveu, e concluiu, o Projeto “Restauração e
Conservação da Igreja de São João dos Militares
de Olinda para Implantação de uma Escola de
Excelência em Língua Inglesa e Informática”. Esse
projeto visou a identificação das diretrizes para
elaboração do projeto de restauração,
conservação e revitalização da Igreja de São João
dos Militares de Olinda, contribuindo para a
conservação da cidade e promover a inclusão
social de crianças entre 7 e 14 anos,
anos em situação
de risco.
De fevereiro a dezembro de 2006, o CECI
desenvolveu o Projeto de Identificação dos bens
patrimoniais dos municípios de Água Branca,
Delmiro Gouveia e Olho D´água do Casado, no
Estado de Alagoas, através de um contrato com o
Instituto Xingo.
Em outubro de 2006, o CECI concluiu o Projeto de
Restauro e Regeneração Sustentável do Conjunto
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Franciscano de Nossa Senhora das Neves de
Olinda, que visou na elaboração de um Plano
Diretor de recuperação e manutenção dos valores
patrimoniais do conjunto. Esse projeto foi
desenvolvido em parceria com a Fundação
American Express, o World Monuments Fund
(WMF).
Através de um contrato, o CECI elaborou o Plano
Diretor do Município de Floriano, no Piauí, com
recursos da Caixa Econômica Federal. O Plano foi
concluído em dezembro de 2006 e teve sua
aprovação, na Câmara dos Vereadores de Floriano
e na Caixa Econômica, em março de 2007.
Ainda em 2006, o CECI foi contemplado no Edital
2006 do Sistema de Incentivo a Cultura –
SIC/FUNDARPE, com o projeto “Divulgação das
Técnicas Construtivas Tradicionais Luso‐
Brasileiras”. O projeto visou a divulgação do
acervo do CECI sobre as antigas técnicas
construtivas tradicionais luso‐brasileiras ao
público em geral dos países de língua portuguesa
(proprietários, inquilinos e todos os envolvidos
com conservação de imóveis antigos) e aos de
profissionais de conservação e restauro do
patrimônio cultural construído, tendo sua
conclusão em março 2007.
Em 30 de janeiro, O CECI fez o lançamento das
séries Textos para Discussão e do Selo
Comemorativo dos 10 anos de criação da
Entidade A solenidade realizou‐se
Entidade.
realizou se no auditório
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente ‐ SECTMA do Governo do Estado, no
bairro do Recife.
Diversas autoridades prestigiaram o encontro,
entre elas o prefeito da cidade do Recife (em
exercício) Exmo.
exercício),
Exmo Sr
Sr. Luciano Siqueira
Siqueira, a prefeita
da cidade de Olinda, Exma. Sra. Luciana Santos, o
coordenador do Programa de Pós‐Graduação da
UFPE/MDU, Prof. Dr. Tomás Lapa, o presidente do
Conselho de Administração do CECI, Prof. Dr.
Sílvio Zancheti, o Diretor do Patrimônio Histórico
da FUNDARPE, prof. Fernando Guerra, a
secretária de Patrimônio, Ciência, Cultura e
Turismo de Olinda (Sepacctur).
Os trabalhos foram encaminhados pelo Diretor

Geral, arquiteto Jorge Tinoco, que lembrou que o
CECI foi idealizado por um grupo de professores
do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
UFPE – Sílvio Mendes Zancheti, Geraldo Marinho
e Vera Milet – em agosto de 1995,
1995 quando da
realização do 1º Seminário Internacional
“Intervenções e Estratégias para Áreas
Históricas”. Que, em 02 janeiro de 1997, o CECI
iniciou suas atividades como uma unidade
dependente do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo do UFPE. Suas primeiras atividades
foram: a criação de uma página na Internet e a
realização do 1º Curso de Especialização do
Integrated Territorial and Urban Conservation no
Brasil – ITUC/BR. Daquele momento em diante,
juntaram‐se aos idealizadores, os professores:
Norma Lacerda, Fernando Diniz, Fátima Furtado,
Luis de La Mora, Ana Rita Carneiro, Virgínia
Pontual e Tomás Lapa, que permanecem até hoje
na Entidade. Todos os idealizadores e fundadores
foram agraciados com uma placa de homenagem
em reconhecimento aos esforços para a
conservação do patrimônio cultural e para o
fortalecimento contínuo do CECI.
Em janeiro de 2007, o CECI lançou o Edital de
Chamada para o 5º Seminário Internacional
sobre Conservação Urbana, a realizar‐se entre 19
e 21 de novembro.
Atualmente, está tramitando nas Universidade
Federal de Pernambuco, Oficina do Historiador de
Habana e Universidade Andina Simon Bolívar, um
Convênio entre o CECI, e as referidas instituições,
com vistas a uma parceria para a realização do 4º
Curso de Especialização Gestão do Patrimônio
Cultural Integrado ao Planejamento Urbano da
América Latina, que dará seqüência ao Programa I
Workshops
Em abril de 2006, por ocasião do encerramento
do 3º curso ITUC/AL, realizou‐se o workshop
“Plano de Gestão para a Conservação do Sítio
Histórico de Olinda”, com a participação de
Especialistas nacionais e internacionais, além de
vários representantes de instituições.
Projetos Elaborados em 2006 e 2007
De acordo com o Plano Estratégico, o CECI
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elaborou e encaminhou os seguintes projetos:

Naturais Renováveis – IBAMA.

Projetos de lei de incentivo à cultura

Em 30 de janeiro, deste, foi lançada a nova
publicação do CECI a “Série de Textos para
Discussão”, com número seqüencial do ISSN
(número internacional normalizado para
publicações seriadas)

* Inventário Arquitetônico da Vila dos Remédios,
em Fernando de Noronha (Funcultura 2006/não
contemplado)
* Divulgação das Técnicas Construtivas
Tradicionais Luso‐Brasileiras (Funcultura 2006 –
contemplado)
* Livro Olinda (Programa BNB de Cultura 2006 ‐
não
ã contemplado)
t
l d )

Olinda, maio de 2007.
A Direção

* Jardins de Burle Marx: um patrimônio na
paisagem pernambucana (Funcultura 2007‐ em
análise)
* Manual de Boas Práticas de Projetos de
Arquitetura no Sítio Histórico de Olinda
(Ministério da Justiça 2007‐ em análise)
* Viagem de Estudos do I Curso Latino Americano
sobre a Conservação da Arquitetura Moderna
(Ministério da Justiça 2007 – em análise)
8.2‐ Projetos por editais
* Ao Abrigo
b
d
do Canavial:l llugares da
d Zona da
d Mata
de Pernambuco e Alagoas (Petrobrás 2007‐ em
análise)
* Biblioteca Virtual (Petrobrás 2007 – em análise)
Projetos Estruturais e Conjunturais
* Curso Gestão e Prática de Obras de Conservação
e Restauro do Patrimônio Cultural (2006
concluído e 2007 em andamento)
* SIAC: Projeto Divulgação Turística do Pátio de
São Pedro dos Clérigos (concluído)
* Revista City and Time – Lançamento do Número
2
* 5º Seminário Internacional sobre Conservação
Urbana (em fase de organização)
* I Curso de Especialização sobre Patrimônio
Moderno (em fase de organização)
O t
Outros
iinformes
f
Em 2007, o CECI cadastrou‐se no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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