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Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens
Culturais promove Seminário de Conservação-Restauração
A programação inclui palestras, comunicações e oficinas com o tema
Tecnologias Aplicadas à Conservação do Patrimônio Cultural, entre os
dias 5 e 7 de outubro, em Florianópolis.

Revista Ventilando Acervos prorroga prazo para entrega de
trabalhos
Artigos, relatos de experiências, entrevistas e resenhas de livros, filmes
ou exposições podem ser submetidos até dia 19 de outubro, por e-mail.

FCC e Senai promovem ciclo de oficinas gratuitas
Serão cinco workshops, com duração de três horas cada um, realizados
no Centro Integrado de Cultura (CIC). Vagas limitadas.

Navegantes promove 1º Seminário de Artes Visuais da cidade
Seminário será realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no Centro
Integrado de Cultura de Navegantes.

Fundação Catarinense de Cultura abre inscrições para curso de
Assistente de Produção Cultural pelo Pronatec
As inscrições são gratuitas. O curso será oferecido de 14 de outubro de
2015 a 16 de março de 2016, com aulas às segundas, quartas e sextasfeiras, das 13h30min às 17h30min, no Centro Integrao de Cultura (CIC),
em Florianópolis.

PUCRS recebe Colóquio Internacional Usos da Memória e Práticas
do Patrimônio em outubro
Programação em Porto Alegre começa às 8h do dia 26, e segue até as
11h30min do dia 27 de outubro.

Academia Luso Italiana lança novo curso online
As aulas podem começar imediatamente após a confirmação do
pagamento (25€), em plataforma e-learning disponível 24h.

Programa Rumos Itaú Cultural tem inscrições abertas
Para facilitar o processo, desta vez foram pensados três eixos para os
projetos: Criação e Desenvolvimento, Documentação e Pesquisa.

Downloads museológicos
A revista Professare publicou seu último número com textos inéditos e
revistos nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e suas
interfaces com outros campos do conhecimento. Confira esta e outras
publicações de interesse do campo museológico.

FLORIANÓPOLIS | Museu de Arte de Santa Catarina amplia formas
de agendamento para visitação de grupos à exposição de Joan Miró
Além do telefone disponibilizado para o agendamento de grupos para
visitas mediadas à exposição Joan Miró - A Força da Matéria, o Masc
recebe pedidos também pelo e-mail agendamento@fcc.sc.gov.br.

FLORIANÓPOLIS | Fundação Badesc recebe duas exposições
As mostras Memórias Migratórias e Caçadores e Coletores podem ser
visitadas de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, até dia 16 de outubro.

PORTO UNIÃO | Castelinho promove exposição sobre infância
Mostra Crianças Gostam de Brincar conta com obras e brinquedos.
Aberta à visitação até dia 8 de outubro.
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