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Conversando sobre Museu discute conservação preventiva para
reservas técnicas em Tubarão e Concórdia
As duas primeiras edições do ano ocorrerão em Tubarão (17/3) e
Concórdia (20/3). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela
Internet.
Participe do cadastro dos museus catarinenses organizado pelo SEM
Já respondeu ao cadastro que o SEM/SC elaborou para identificar o
panorama museal do Estado? Participe e ajude a FCC a elaborar um
diagnóstico mais aprofundado que identifique suas potencialidades e
limitações da área.
Programa Nacional de Educação Museal lança documento preliminar
Documento é uma compilação das propostas surgidas nos fóruns de
discussão do Blog do PNEM, aberto ao público interessado no período
de 26 de novembro de 2012 a 7 de abril de 2013.

Unesco abre inscrições para o programa Memória do Mundo
Programa tem a finalidade de identificar conjuntos documentais que
tenham valor de patrimônio da humanidade.

Curso do Iphan apresenta Sistema de Conhecimento e Gestão dos
bens culturais
SICG é uma grande rede georreferenciada para promover a proteção do
Patrimônio Cultural Brasileiro, possibilitando a gestores, pesquisadores e
todos os interessados sobre o tema, no Brasil e no Mundo, a trocarem
informações.
Unesco abre edital do Fundo para Diversidade Cultural
Poderão participar da seleção projetos apresentados por instituições
públicas e por organizações não-governamentais (Ongs) da área da
cultura.

Masc segue com edital aberto para exposições de curta duração
O Masc, que em 64 anos de existência definirá pela primeira vez sua
agenda anual por meio de uma política de editais, aceitará as inscrições
até 28 de março de 2014.

Iphan lança publicação sobre Educação Patrimonial
A expectativa é de que a publicação seja um marco institucional que referencie as ações e experiências
no âmbito da Educação Patrimonial.

Fundação Casa Rui Barbosa recebe trabalhos para V Seminário Internacional de Políticas Culturais
Serão aceitos somente trabalhos que tenham como foco a área de políticas culturais.
Edital seleciona programas e projetos de extensão universitária
Programas e projetos de extensão universitária, propostos por universidades públicas, institutos federais
de ciência e tecnologia, centros federais de educação tecnológica e instituições comunitárias poderão
receber recursos de até R$ 300 mil.
Revista Ventilando Acervos abre chamada de trabalhos
Publicação recebe, até 4 de abril, artigos, relatos de experiências, entrevistas e resenhas de livros,
filmes e exposições.
Fundo Setorial do Audiovisual abre inscrições para projetos
Estão abertas as inscrições para mais duas linhas: uma selecionará projetos de obras audiovisuais
destinadas à TV, em regime de fluxo contínuo; outra, propostas de Desenvolvimento de Projetos de
obras e formatos audiovisuais para TV e salas de exibição.
Fundação Cultural de Blumenau abre inscrições para o 11º Salão Elke Hering
As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 21 de março de 2014. O evento ocorrerá no período
de 15 de maio de 2014 a 21 de julho de 2014 no Museu de Arte de Blumenau.
Revista Palindromo disponibiliza 10ª edição na internet
O tema deste número é Interações entre Ensino de Arte e Semiótica.
Revista Memória em Rede recebe trabalhos para próximas edições
Serão aceitos dossiês sobre o tema Museu e Sociedade e trabalhos em PDF, cuja chamada está

disponível no site www.ufpel.edu.br/ich/memoriaemrede.
Espaço cultural da Unesc tem inscrições abertas para exposições em 2014
Poderão participar do processo de seleção proponentes brasileiros ou estrangeiros. Confira o edital
completo.

Masc prorroga exposições fotográficas até março
Exposições Fotografia(s) Contemporânea Brasileira: Imagens, Vestígios
e Ruídos; e Fotografias de Paulo Greuel na Coleção Chateaubriand
ficam abertas à visitação até 23 de março.

Museu da Imagem e do Som procura por colecionadores
Envie sua história de colecionador para o e-mail mis.sc.fcc@gmail.com e
participe do vídeo que o MIS/SC está produzindo para exibir durante a
12ª Semana Nacional de Museus, em maio.

Exposição retrata cultura açoriana no Museu Etnográfico
Vivências traz o olhar romântico de Solí para elementos que a artista
considera mágicos em cenas do cotidiano. São 19 quadros e oito
esculturas que retratam os costumes e o folclore do litoral catarinense.

Museu Victor Meirelles abre exposição em homenagem a Eli Heil
Eli Heil em Banco e Preto reúne desenhos realizados pela artista entre
os anos 1960 e 1990.

Museus blumenauenses preparam exposição para o Carnaval
A Fundação Cultural de Blumenau programou para os festejos de Momo
uma exposição que busca relembrar os velhos carnavais. Mostras ficam
até 9 de março no Museu de Hábitos e Costumes e no Museu da Família
Colonial.

Museu de Arte de Blumenau homenageia Elke Hering com exposição
Mostra com peças do acervo da artista blumenauense pode ser visitada
até 28 de fevereiro, com entrada gratuita.

Fundação Hassis promove II Mostra de Arte Contemporânea Lote 7
Participam da exposição os artistas Adriana Maria dos Santos, Iam
Campigotto, José Carlos da Rocha, Juliana Crispe, Manohead, Lemmas
e Tharciana Goulart. Curadoria de Denilson Antonio.

Museu do Vinho recebe Mostra Encontro com o Cinema Alemão
Para compor a mostra, foram selecionados 10 filmes que configuram o recorte de um cinema articulado
com as questões contemporâneas da sociedade ocidental.

Museu em Destaque: Museu Histórico de Itajaí
O primeiro museu institucionalizado de Itajaí possui um acervo eclético,
dialogando com a formação urbana da cidade e de seus moradores.
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