CURRICULUM VITAE

1. Dados pessoais
Nome: Ana Maria Bezerra Cavalcanti
Filiação: Wallace Bezerra Cavalcanti e
Fabiola C. M. Bezerra Cavalcanti
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Rio de Janeiro
Estado civil: Solteira
Data de nascimento: 10 de setembro de 1963
Endereço: R. Gen. Cristóvão Barcelos, 11/704 - Laranjeiras
Telefone: 225-4362

2. Documentos pessoais
Identidade: 05935822-6 Instituto Félix Pacheco - RJ
CPF: 759.284.267-04
Carteira de Trabalho: 28384 Série: 035 - RJ
Título Eleitoral: 21656703/88 Zona: 04

3. Formação profissional
Bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo colado grau em 22 de agosto de 1986.

4. Cursos
Concluiu, em1981, o Curso Brasas de língua inglesa obtendo diploma especial
(para alunos com média acima de 8,0).
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Cursou até o V nível (segundo semestre de 1988) o curso de língua alemã
ministrado pelo Instituto Goethe - ICBA.
Concluiu, em 1986, o curso de datilografia do CEDAP - Centro de Datilografia
Positiva.

5. Experiência profissional
Estagiou na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES,
tendo participado da organização do seu cadastro anual e de pesquisas na área. Julho
a dezembro de 1984.
Trabalhou na organização da biblioteca particular da Professora Cleonice
Berardinelli, o que incluiu a catalogação e acondicionamento de livros e publicações.
Agosto a dezembro de 1987.
Participou, como estagiária, do projeto de organização do Arquivo permanente da
Irmandade da Santa Cruz dos Militares, elaborado pela equipe técnica do PróDocumento (Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica). Atuou
nas etapas de identificação do acervo, elaboração de modelo de arranjo e codificação
dos documentos e ainda em atividades de higienização, pequenos reparos,
conservação, planificação e acondicionamento dos mesmos. O acervo é composto por
documentos dos séculos XVIII e XIX e pranchas arquitetônicas do século XX,
referentes aos imóveis da Irmandade. Janeiro de 1986 a maio de 1988.
Atuou como auxiliar da Professora Cleonice Berardinelli na preparação da edição
crítica dos poemas de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa) para a Imprensa Nacional
- Casa da Moeda de Lisboa (1ª edição, 1990), tendo-a auxiliado na leitura de
microfilmes dos originais, na execução de aparatos genéticos e na detalhada revisão
dos textos. Maio a novembro de 1988.
Participou do Projeto Memória da Companhia Vale do Rio Doce como
pesquisadora na equipe responsável pela organização de um Guia Bibliográfico para a
História da Mineração no Brasil. O trabalho consistiu, basicamente, na seleção dos
títulos e elaboração dos resumos destas obras pertencentes aos acervos da Biblioteca
Nacional (Seção de Obras Gerais) e da Biblioteca Central da CVRD e posterior
indexação destas referências para a criação de uma base de dados informatizada. O

2

Cavalcanti, Ana Maria B.

“Guia Bibliográfico para a História da Mineração no Brasil” foi editado pela CVRD
em 1993. Maio de 1989 a janeiro de 1992.
Participou do Projeto Memória DNAEE - Inventário do Acervo Arquivístico
Permanente, coordenado pelo Centro da Memória da Eletricidade no Brasil como
historiadora. Atuou na identificação, na descrição e no acondicionamento do acervo.
Elaborou ainda, para o projeto, o texto “Concessões de energia elétrica no Brasil”, a
ser publicado pela Memória da Eletricidade em conjunto com os resultados deste
trabalho. Outubro de 1992 a março de 1994.
Participa, desde agosto de 1988, do projeto “O Ensino de Arquitetura no Rio de
Janeiro” desenvolvido no Núcleo de Pesquisa e Documentação - NPD da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Atua na conservação e restauração das
pranchas dos antigos alunos da Escola Nacional de Belas Artes e dos alunos e
professores da FAU o que compreende as etapas de fichamento técnico, limpeza
mecânica, testes químicos, desacidificação, reencolagem, enxertos, planificação e
acondicionamento das pranchas, entre outras. Estas datam de fins do século XIX até
meados deste século. Atua ainda na orientação de estagiários, na confecção de
orçamentos, compra de material, elaboração de relatórios, etc. Foi uma das três
restauradoras responsáveis pelo tratamento dos trabalhos do professor de Arquitetura
Adolfo Morales de los Rios expostos, de 26 de novembro de 1991 a 26 de janeiro de
1992, no Museu Nacional de Belas Artes, em mostra intitulada “Arquiteto Adolfo
Morales de los Rios: 1858-1992”

6. Participação em seminários
1º Seminário de Materiais e Técnicas Aplicadas à Restauração de Documentos
Gráficos, realizado pelo Laboratório de Restauração da Casa de Rui Barbosa, nos dias
4 e 5 de outubro de 1988.
V Seminário Nacional da ABRACOR:
Materiais e técnicas usadas em
conservação e restauração de bens culturais, realizado entre os dias 9 e 11 de outubro
de 1990, no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 1994
Ana Maria Bezerra Cavalcanti
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