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Conversando sobre Museu em Jaraguá do Sul e Brusque é adiado
O ciclo de discussões promovido pelo Sistema Estadual de Museus
(SEM/SC), que estaria nas duas cidades nesta semana, foi adiado
devido às chuvas que atingiram as regiões Norte e Vale do Itajaí durante
o último fim de semana. Uma nova data será marcara e informada em
breve.
Fundação Catarinense de Cultura divulga selecionados em edital de
exposições do Museu de Arte de Santa Catarina
Edital contou com 84 propostas inscritas que foram julgadas pela
Comissão de Pauta e Acervo do Masc. Destas, 11 foram selecionadas
para um total de quatro ciclos expositivos, além de três suplentes.

220ª Reunião da CNIC movimenta Blumenau
Durante encontro, 737 projetos foram analisados pela Comissão
Nacional de Incentivo à Cultura. Desses, 708 foram aprovados.

1º Seminário Brasileiro de Museologia tem inscrições abertas
Evento nasce com o desafio de ser um espaço de construção solidária e
dialógica da Museologia no cenário nacional. As inscrições para
apresentação de trabalhos serão realizadas até o dia 17 de agosto.

Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus se reúne em Brasília
Comitê é composto por 23 representantes de ministérios, autarquias
vinculadas ao MinC, sistemas de museus, conselhos e associações de
classe, museus privados e comunitários, além de universidades.

Fundação Cultural Badesc tem duas exposições abertas à visitação
Diálogos Expostos inaugura o Espaço 2 até o dia 31 de julho; já
Coradjetiva (foto) traz o trabalho de três artistas até 18 de junho.

Assinada ordem de serviço para restauro do Palácio Marcos Konder
O prédio que hoje abriga o Museu Histórico de Itajaí foi inaugurado em
1925 e irá passar por um restauro completo dentro das normas técnicas
estabelecidas.

Mina Octávio Fontana promove jantar de Dia dos Namorados
Mina localizada em Criciúma terá jantar romântico especial no dia 14 de
junho para receber 15 casais.

Downloads museológicos: Itaú Cultural e muito mais!
Para ler on-line ou baixar em seu computador: confira algumas
publicações de interesse do campo museológico. Nesta semana,
destaque para o site do Itaú Cultural, que conta com uma extensa
bibliografia disponível para download. São textos sobre política pública,
estatística e cultura em geral. Confira estas e outras dicas.

Senado aprova Política Nacional de Cultura Viva
O programa promove a produção e difusão da cultura, além do acesso aos direitos culturais dos
diferentes núcleos comunitários de cultura.

Diálogos Patrimoniais: projetos e ações de preservação do patrimônio cultural em Santa Catarina
Ações terão espaço em nova seção do informativo do SEM/SC. Conheça e saiba como participar!

Diálogos Patrimoniais: Projeto de Conscientização sobre Patrimônio
Histórico de Santa Catarina
Desenvolvido no Alto Vale do Itajaí há 9 anos em parceria com o
Governo do Estado, projeto tem como objetivo conscientizar alunos de
escolas públicas na idade de 6 a 10 anos sobre a valorização, promoção
e preservação do patrimônio.

Museu da Música promove exposição sobre os ritmos mais populares
do Brasil
Mostra Ritmos do Brasil fica aberta à visitação de 12 de junho a 31 de
julho no museu, localizado na cidade de Timbó.
Museu Histórico de Santa Catarina recebe exposição sobre bastidores
da ilustração científica
Organizada por Leandro Lopes de Souza, a mostra fica aberta à
visitação até o dia 27 de julho com entrada gratuita. No dia 16 de julho,
às 19h, um coquetel marcará a conversa com os artistas sobre o
processo de elaboração das obras.

Museu Histórico de Santa Catarina atende em novo horário
Espaço cultural localizado no Centro de Florianópolis passará a atender
de terça a sexta-feira das 9h às 17h. Finais de semana e feriado
continuam com horário das 10h às 16h.

Curador ministra oficinas no Museu de Arte de Santa Catarina
Oficinas de Arte Contemporânea e Portólio com o curador Gléber Pieniz
serão, respectivamente, nos dias 16 e 17 de junho. As inscrições estão
abertas on-line.

Museu da Infância tem nova coordenação em Criciúma
Professora Édina Regina Baumer é a nova coordenadora do Museu. Ela
foi empossada em maio pelo reitor Gildo Volpato.

Fundação Cultural adota audioguias em museu de Blumenau
Cidade do Vale do Itajaí é a segunda em Santa Catarina a disponibilizar
o sistema de audioguias em museus públicos. Museu da Família Colonial
agora conta com a novidade.

Museus brasileiros lançam aplicativos voltados para a cultura e turismo
Três museus brasileiros disponibilizaram seus novos aplicativos gratuitos na Google Play Store: o Museu
Lasar Segall (Ibram/MinC), o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Pinacoteca do Estado de São
Paulo.

Museu em Destaque: Museu Pomerano
Espaço cultural revela fragmentos da história de Pomerode (SC) a partir
da chegada dos imigrantes europeus, na metade do século XIX ao Rio
do Testo (antigo nome de Pomerode), no Vale do Itajaí.

Fundação Catarinense de Cultura
Presidente: Filipe Mello
Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural
Diretora: Andrea Marques Dal Grande
Sistema Estadual de Museus (SEM/SC)
Coordenador: Maurício Rafael
Equipe Técnica:
Marli Fávero
Renata Cittadin
Estagiário: Maykon José Alves
Assessoria de Comunicação
Coordenação: Marilene Rodrigues
Edição do Informativo: Fernanda Peres

Fotografia: Márcio Henrique Martins
Estagiária: Ketlin Gerlani
Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600,
Agronômica – Florianópolis (SC)
(48) 3664-2603 | 3664-2604 | 3664-2605
semsc@fcc.sc.gov.br | www.fcc.sc.gov.br/patrimoniocultural
Para cancelar o recebimento do Informativo do SEM/SC, elogiar, criticar ou sugerir pauta, envie mensagem para semsc@fcc.sc.gov.br. Informativo produzido
pela equipe técnica do Sistema Estadual de Museus (SEM/SC), com supervisão da Assessoria de Comunicação da FCC.

