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SEM/SC abre edital para envio de trabalhos ao 4º Fórum
de Museus de Santa Catarina
As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 2 de setembro a 4 de
outubro de 2013. A lista dos trabalhos aprovados será divulgada até o
dia 16 de outubro de 2013 na página da FCC.

Fóruns regionais do Plano Setorial de Museus
continuam em setembro
Consultas públicas do texto-base passarão ainda pelas cidades de
Chapecó, Videira e Lages.

FCC anuncia vencedores do Elisabete Anderle
Voltado à produção, circulação, pesquisa, formação, preservação e
difusão cultural em Santa Catarina, o edital contempla sete áreas
culturais.

Movimento convida museus a participarem do Outubro
Rosa
Movimento popular é dedicado à conscientização sobre prevenção do
câncer de mama.

Três projetos catarinenses são selecionados pelo Prêmio
Memórias Brasileiras
Foram inscritas 64 propostas, sendo que 46 delas foram admitidas para
avaliação da comissão de seleção do prêmio. No total, 17 foram
classificadas, contemplando quatro regiões do país, e as 10 primeiras
receberão cada uma R$ 30 mil.

Udesc promove 8º Ciclo de Investigações Irradiações
Contemporâneas
O tema deste ano é Irradiações Contemporâneas, que pretende reunir
discussões acerca do contexto do ambiente acadêmico e a projeção
limitada ou não que as pesquisas refletem na sociedade.

Seminário Internacional Arquivos de Museus e Pesquisa
reunirá especialistas de todo o mundo em SP
Evento visa debater apropriação e utilização de ferramentas e recursos
digitais em museus e instituições culturais similares, cada vez mais
necessários no cotidiano dos órgãos que preservam, pesquisam e
disponibilizam acervos.

UFFS promove II Seminário Internacional de Língua e
Literatura na Fronteira Sul
Entre os Simpósios Temáticos do evento, há um que reunirá trabalhos
sobre museus. A inscrição de trabalhos estará aberta até o dia 15 de
setembro de 2013, no site do evento.

Museu Elmiro Wagner tem agenda cheia para 7ª Primavera
dos Museus
Entre as várias atrações programadas está a exposição itinerante Corre,
Pula, Pega e Brinca...

Museu de Arte de Blumenau recebe exposição Faz
Sentido
Mostra reúne fotografias, peças de barro ou de vidro, pinturas e
instalações em uma reunião hetorogênea de obras de 10 artistas
mulheres vindas de diferentes lugares.

Exposição sobre comunidades negras na Casa de
Campo do Governador Hercílio Luz
Mostra traz 25 imagens que retratam rostos pensativos, crianças no
singelo convívio, mulheres nas tarefas diárias, animais que conduzem
os povos descendentes de africanos.

Museu da Música completa 9 anos com Noite dos
Candelabros
Dia 15 de setembro, comemoração terá apresentação da Orquestra de
Câmara Municipal de Timbó.

Museu WEG comemora 10 anos com renovação de
acervo
O espaço de memória, ciência e tecnologia criado pela WEG no prédio
que abrigou sua primeira fábrica entrará numa nova fase, com o início
do projeto de renovação geral do acervo e das atrações.

Museu Histórico de São José recebe mostra de aquarelas
Flores em Setembro
Exposição traz obras do artista Ari de Goes Junior. De 3 a 23 de
setembro.

Museu Histórico de Itajaí recebe exposição Memórias da
Guerra
Na mostra, o visitante mergulhará nos fatos que levaram o Brasil a
entrar na segunda grande guerra.

Museu em Destaque: Museu Antônio Selistre de Campos
Localizado no Prédio Histórico da Prefeitura de Chapecó, o museu é
constituido por dois espaços: Arqueologia e Etnologia.
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