JORGE EDUARDO LUCENA TINOCO
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI
Rua Sete de Setembro, 80 Carmo Olinda PE
e-mail: tinoco@ceci-br.org website: www.ceci-br.org
Fones: 55+(81) 3439-3445 ou 3429-1754

ATIVIDADES

Professor, pesquisador e responsável técnico do Centro de Estudos
Avançados da Conservação Integrada – CECI, onde é sócio
honorário. É arquiteto e sócio-gerente da Tinoco OS&R®. Formado
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE (1976). É especialista (lato-sensu)
em conservação e restauro de monumentos e conjuntos históricos
pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (1978). É
membro da Associação Brasileira de Conservadores e
Restauradores de Bens Culturais – ABRACOR, e associado ao
International Council on Monuments and Sites – ICOMOS. É neto e
filho de engenheiros-arquitetos construtores e viveu em canteiros
de obras desde a infância. Fez o curso de Desenho de Móveis e
Arquitetura, em nível médio, na Escola técnica Federal de
Pernambuco (1968/1970). Desde 1973, trabalha na conservação e
restauro de monumentos. Foi arquiteto, assessor técnico e diretor
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco –
FUNDARPE, no período de 1976/1993. Foi Secretário do
Planejamento da Prefeitura Municipal de Olinda, no período
1978/1981. Foi idealizador e responsável pela implantação dos
sistemas municipais de preservação das cidades de Olinda e
Igarassu, através da criação do Conselho de Preservação dos Sítios
Históricos, da Fundação Centro de Preservação e do Fundo
Municipal de Preservação, entre 1979/1985. Organizou,
sistematizou e executou a primeira obra de conservação e restauro
no NE do Brasil sob o regime de canteiro adaptado para a
transmissão de conhecimentos aos operários (Obra-Escola do
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Chanteclair), 1986/87. Foi consultor de projetos do
Monumenta/BID, do Ministério da Cultura entre 2000/2005. Foi
responsável técnico das empresas Cinzel e ConcrEpoxi 2000/2010.
É o idealizador e responsável técnico por dezenas de cursos de
capacitação de arquitetos, engenheiros e mestres-de-obras em
conservação e restauro desde 1990, inclusive do Curso de Gestão
de Restauro aplicado pela UFPE/CECI, realizado regularmente
desde 2003 com carga horária de 390 horas. Tem mais de uma
centena de projetos e obras executados no âmbito da conservação
do patrimônio cultural construído. Tem dezenas de artigos
publicados e pesquisas sobre materiais e técnicas tradicionais da
construção, planos de gestão da conservação.

