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XXVIII Simpósio Nacional de História oferece curso sobre aulaspasseios a Museus
Evento conta com diversas oficinas entre os dias 27 e 31 de julho em
Florianópolis. As inscrições para aulas-passeio vão até 24 de julho.
Univille abre vagas para especialização em Arqueologia
Pós-graduação tem inscrições abertas até 7 de agosto.

Espaço das Oficinas de Arte recebe exposição de Flávia Tronca e Meg
Tomio Roussenq
Espaço no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, terá visitação
gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h30min; domingos e
feriados, das 10h às 19h30min.

Cinema do CIC recebe oficinas de editais do Ministério da Cultura
Objetivo é fornecer informações e tirar dúvidas dos interessados em
participar dos editais de Pontos de Mídia Livre, Pontos de Cultura Indígena
e Cultura de Redes. Dia 4 de agosto, com participação gratuita.

Abertas inscrições da 6ª Entremostras da Fundação Cultural Badesc
Artistas podem se inscrever até 10 de agosto.

Encontro Estadual de Casas de Cultura ocorrerá em Joinville
Inscrições estão abertas e são gratuitas. Evento ocorrerá nos dias 11 e 12
de setembro.
Fundação Catarinense de Cultura divulga programação do II
Seminário de Conservação de Igrejas e Arte Sacra
O evento será no dia 22 de outubro de 2015, das 8h às 18h, na Paróquia
Senhor Bom Jesus dos Aflitos, no município de Porto Belo.

Primeira edição do Museum Academy no Brasil ocorrerá em SP
A proposta do curso é atender a qualificação desejada pelos profissionais
de museus brasileiros, trazendo instrutores britânicos e brasileiros para
colaborarem com a capacitação de suas equipes.

MinC lança três editais para a Política Nacional de Cultura Viva
Investimento de R$ 13,428 milhões serão distribuídos entre 210 iniciativas.

Ibram abre inscrições para Primavera dos Museus 2015
Museus e outras instituições culturais podem se inscrever na 9ª edição do
evento, marcada para ocorrer em setembro.

Fundação Cultural de Curitiba abre Edital Livre do Fundo Municipal da
Cultura
Edital financiará projetos de R$ 5 mil até o valor máximo de R$ 50 mil.
Inscrições abertas até 12 de agosto.

CNIC de julho autoriza mais de R$ 5 mi para projetos na área de
museus
Do total, nove projetos são na área de Museus. Ibram analisou três
projetos, sendo dois deles com pedidos de readequação nos processos em
execução.
Programa Ibermuseus disponibiliza material de curso de Gestão de
Coleções Museológicas
Curso foi realizado em maio na Escola Nacional de Conservação,
Restauração e Museografia do Instituto Nacional de Antropologia e
História, na Cidade do México.

II Seminário Brasileiro de Museologia recebe inscrição de trabalhos
Sebramus ocorrerá em Recife (PE), entre 16 e 20 de novembro de 2015.
Revista do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo recebe trabalhos
Material será publicado na próxima edição, prevista para novembro.

Castelinho leva exposição de vinis a Porto União
Exposição de capas anteriores aos anos 1970 pode ser visitada até 31 de
julho, na Casa Cultural Anibal Khury.
Museu do Vinho divulga programação para férias em Videira
Atrações vão de 20 a 24 de julho. Confira a agenda.

Público prestigia em peso a 5ª Tarde do Rock
Quatro bandas locais animaram o sábado no Museu da Música de Timbó.

Micheline Barros fala sobre obra de Vera Sabino no Gerações do
Masc
Quarta edição do projeto que marca os 66 anos do Museu de Arte de
Santa Catarina ocorreu no dia 16 de julho.
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