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Fundação Catarinense de Cultura abre inscrições para estágio
supervisionado em conservação de bens culturais móveis
Objetivo é capacitar profissionais para análise, diagnóstico e atuação na
conservação preventiva de bens culturais móveis.

Escolinha de Arte da FCC expõe trabalhos dos alunos no CIC
58ª edição da exposição anual da Escolinha estará aberta à visitação
gratuita no Espaço Lindolf Bell de 20 de novembro a 6 de dezembro.

Casa da Memória de Florianópolis recebe exposição de fotos da
Novembrada
Exposição de fotos doadas pelo cineasta Eduardo Paredes estará aberta à
visitação até 5 de dezembro.

Prefeitura de Imbituba abrirá edital de licitação para Restauração da
antiga Usina Termelétrica de Imbituba
Projeto contemplado pelo Edital Elisabete Anderle prevê plano
museológico, restauração arquitetônica e intervenções na entorno da
Usina.

Exposição IMuseum da HiMaker relembra história da Apple com
eletrônicos antigos
Empresa blumenauense expõe produtos como o primeiro Iphone e o Apple
2, lançado em 1979, até o fim do mês de novembro, no segundo piso do
Shopping Neumarkt, em Blumenau.
Iphan premia boas práticas de salvaguarda do patrimônio imaterial
Edital destinará cerca de R$ 1 milhão a 34 instituições privadas sem fins
lucrativos. As inscrições são gratuitas e seguem até dia 22 de dezembro.

São Paulo recebe oficina de confecção de máscaras africanas
Museu da Língua Portuguesa promove oficinas gratuitas no dia 19 de
novembro, das 14h às 18h.

FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina homenageia
Cruz e Sousa com exposição em novembro
No mês em que o simbolista completa 154 de nascimento, a exposição
João da Cruz e Sousa: O Poeta da Ilha relembra sua vida e obra.

FLORIANÓPOLIS | Aulas de kung fu no Museu Histórico estão com
novos horários
Agora, as aulas ocorrem sempre em dois horários às quartas-feiras, das
17h às 18h e das 19h às 20h; e às quintas-feiras, das 17h às 18h e das
19h às 20h; nos jardins do Museu.

FLORIANÓPOLIS | MIS e Masc dialogam em nova exposição no CIC
Diálogos MIS/Masc traz um recorte do rico acervo das duas instituições
administradas pela Fundação Catarinense de Cultura.

FLORIANÓPOLIS | Últimos dias para visitar a exposição de Joan Miró
no Museu de Arte de Santa Catarina
Exposição segue aberta à visitação até 15 de novembro, com entrada
gratuita.a

SÃO FRANCISCO DO SUL | Museu Nacional do Mar recebe oficina
para avaliação de projetos em educação ambiental
Evento será realizado no dia 13 de novembro, no auditório do Museu.

TIMBÓ | Casa do Poeta Lindolf Bell publica editais para 2016
Museu de Timbó receberá inscrições para lançamentos e exposições até o
dia 10 de dezembro, por e-mail ou pessoalmente.
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