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Pós-graduações da UFSC promovem colóquio em parceria
Evento ocorrerá nos dias 19 e 20 de novembro, e pretende discutir os
acervos como fenômenos sócio-históricos.

Espaço das Oficinas de Arte recebe coletiva do Prêmio Aliança
Francesa de Arte Contemporânea
Objetivo do prêmio é incentivar, fomentar e democratizar a produção
artística contemporânea em Santa Catarina.

Teorias do Fim da Arte: curso é oferecido na Fundação Badesc
Estão abertas, entre os dias 21 e 30 de outubro, as inscrições para o curso
Teorias do Fim da Arte que será ministrado pela professora Cláudia
Drucker, em Florianópolis.

Semana Acadêmica de Museologia recebe inscrições de trabalhos
Trabalhos podem ser enviados até 2 de novembro. Evento ocorrerá de 3 a
6 de novembro na Universidade Federal de Santa Catarina.

Imbituba representará Santa Catarina no Colegiado Nacional de
Literatura, Livro e Leitura
Bibliotecária e gerente de fomento e incentivo à cultura do Município ainda
concorre a uma vaga para compor o plenário do Conselho Nacional de
Política Cultural.
Unifebe e Casa de Brusque firmam convênio de cooperação
Parceria prevê desenvolvimento de projetos por alunos bolsistas,
participação de professores no programa de pesquisa da Sociedade
Amigos de Brusque, além de exposições, palestras e seminários na Casa.

Fundação Cultural Badesc abre as inscrições para a 7ª Entremostras
As inscrições encerram no dia 13 de novembro, por e-mail. O evento será
realizado no dia 21 de novembro, das 11h às 17h, em Florianópolis.

Pesquisa Anual de Museus do Ibram vai até 14 de dezembro
Todos os museus brasileiros devem participar deste levantamento
realizado on-line, pelo site do Ibram.

MinC propõe encontro para discutir o mundo contemporâneo a partir
da cultura
Encontro Emergências terá debate sobre o tema entre os dias 7 e 13 de
dezembro, no Rio de Janeiro.

Centro de Preservação Cultural da USP promove seminário sobre o
Programa de Cidades Históricas
Evento ocorrerá dias 16 e 17 de novembro na Cidade Universitária, em
São Paulo.

14% dos museus brasileiros têm associações de amigos, aponta
pesquisa inédita
Ao longo dos últimos sete meses, nove voluntários selecionados pela
Federação de Amigos de Museus do Brasil contataram as 3.500
instituições que constam no Cadastro Nacional de Museus, do Ibram.
Revista Professare anuncia chamada de artigos
Textos inéditos e revistos, preferencialmente de natureza interdisciplinar, nas áreas de ciências
humanas e sociais aplicadas podem ser entregues até dia 15 de novembro.

BLUMENAU | MAB abre quinta temporada de exposições
Temporada apresenta exposições de Romeu Bessa, Cassio Leitão, André
de Miranda, Brandão, Paula Scavazzini e Marie-Ange Giaquinto.

FLORIANÓPOLIS | Museu de Arte de Santa Catarina informa que não
há mais agendamentos para exposição de Joan Miró
Todos os horários disponíveis até o final da mostra já foram preenchidos.
Para visitações individuais segue valendo a retirada de senhas no local e
no dia de visitação. Exposição segue aberta até o dia 15 de novembro.
FLORIANÓPOLIS | Reeducandos da penitenciária de Florianópolis
visitam exposição de Joan Miró no Masc
A atividade cultural faz parte do projeto “Construindo”, desenvolvido desde
2009 pela FCC, por meio do Núcleo de Ação Educativa (NAE) do Museu
Histórico de Santa Catarina.

FLORIANÓPOLIS | Paulo Gaiad expõe no Museu Victor Meirelles
São 15 trabalhos, todos em técnica mista, nos quais podem ser
encontrados os vestígios das viagens de Gaiad. As obras permanecem no
museu até dia 12 de dezembro.
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