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Fundação Catarinense de Cultura lança dicionário de Museologia
Publicação em parceria com o ICOM-BR e UFSC será lançada no dia 16
de junho, às 14h30min, no Auditório do CFH da Universidade Federal de
Santa Catarina.

Encontro Regional de Estudantes de Museologia do Sul do Brasil
ocorrerá em Pelotas (RS)
O evento é o espaço de deliberação máxima dos estudantes do curso de
graduação em Museologia da Região Sul.
Projeto Tamar anuncia soltura no Dia Internacional da Tartaruga
Marinha
Centro de Visitantes da Barra da Lagoa, em Florianópolis, terá
programação especial dia 16 de junho.

Exposição une fotografia e arte na Galeria Vecchietti
Transitando no espaço poético entre fotografia contemporânea e arte, um
grupo de oito fotógrafos apresenta a exposição “Fui nadar no céu porque
não sei voar”. Até 31 de julho, em Florianópolis.

Espaço Cultural da Unesc recebe exposição fotográfica
Exposição em Criciúma apresenta a cultura da viagem, com olhar atento
da artista Melina Resende, que compõe entre o poético e o objetivo sobre
o deslocamento, e assim traz à cena peculiaridades culturais, fronteira e
identidades locais.

Centro de Preservação Cultural da USP promove seminário
"Educação, Cidade, Patrimônio"
Curso gratuito ocorre entre os dias 27 de junho e 8 de julho, no CPC/USP Casa de Dona Yayá. Inscrições online até 14 de junho.
Museus dinamarqueses receberão profissionais brasileiros para
intercâmbio
Inscrições podem ser entregues até dia 17 de junho.

Unesco aprova recomendação para proteção de museus e coleções
A recomendação segue para aprovação de todos os países-membros, em
novembro deste ano.

Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio lança revista eletrônica
Novo número apresenta interessantes contribuições, contando com textos nas seções de Artigos,
Relatos de Experiências, Resenha e Resumos de dissertações, perfazendo um conjunto interessante e
diversificado de temas.

Museu de Arte de Joinville abre novo bloco de exposições
Até dia 16 de julho, o MAJ abriga a exposição Exterioridades, a
videoexposição Vide Vida e a instalação Floresta Negra.
Memorial Attilio Fontana abre instalação que discute o cartum como
conhecemos
Exposição "Sólido Platônico", de Simone Talin, poderá ser visitada até dia
30 de junho, em Concórdia.
Grupo de Pesquisa Educação, Artes e Inclusão realiza encontro em Florianópolis
Neste ano, o tema abordado será Políticas na Arte e na Educação: para além do acesso. Evento
ocorrerá no Museu da Escola Catarinense, no centro da capital.
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