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SEM/SC realiza cadastro dos museus catarinenses

Objetivo é identificar o panorama museal do Estado e elaborar um
diagnóstico mais aprofundado que identifique suas potencialidades e
limitações.
Instituições catarinenses são contempladas em editais do Ibram

Divulgados os resultados dos projetos contemplados pelos editais
Mais Museus e Modenização de Museus, que integram o Programa
de Fomento aos Museus do Ibram. Dos selecionados, quatro em
cada edital são catarinenses.
Google apresenta plataforma para acervos online ao Ibram

Plataforma Google Cultural Institute oferece ferramentas para que
museus exibam seus acervos online.

Fundação Cultural de Blumenau seleciona Comissão Técnica Externa

Os dez profissionais selecionados terão a incumbência de apreciar, analisar e selecionar os
projetos culturais aptos a receber recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio à Cultura
para patrocínio.
Prorrogado prazo de inscrição para Edital de Ocupação dos CEUs das Artes

Foi prorrogado para 23 de dezembro o prazo para as inscrições do
Edital Funarte de Ocupação dos CEUs das Artes. Oitenta projetos
culturais de ocupação para os Centros de Artes e de Esportes
Unificados vão ser contemplados.

Inscrições abertas para os editais de cultura da Oi

Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados apoia projetos em
diversas regiões do país e em várias áreas artísticas.

Eletrobras abre inscrições para programa cultural

Serão apoiados projetos de produção de teatro adulto e
infantojuvenil (inéditos); circulação de espetáculos teatrais (não
inéditos); festivais de teatro; produção de filmes de longametragem; festivais de cinema; e fomento ao patrimônio cultural
imaterial.

Edital do Intercâmbio e Difusão Cultural recebe solicitações para viagens em 2014

Para viagens em fevereiro, as solicitações vão até 20 de dezembro
de 2013. Edital pode custear viagens para Apresentação de
Trabalho próprio, Residências Artísticas ou Cursos ou atividades de
capacitação nas áreas da cultura.
Circuito Cultura Viva na Copa do Mundo

Estão abertas até o dia 6 de dezembro de 2013 as inscrições para a
participação dos Pontos e Pontões de Cultura nas atividades
culturais da Copa do Mundo de 2014. Os interessados podem se
inscrever no Sistema Salic Web.

Mesa redonda aborda conservação e salvaguarda de acervos em São Paulo

O Museu do Café, em Santos (SP), promove no dia 5 de dezembro,
às 15h, a mesa redonda Conservação e Salvaguarda do Patrimônio
Cultural. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail
inscricao@museudocafe.org.br

Fundação Badesc abre inscrições para edital de exposições e feita de arte

Edital de exposições é voltado a artistas e curadores que poderão
enviar seus projetos pelos correios ou entregar diretamente na
Fundação. Feira Entremostra vai divulgar e promover comércio de
obras.
BNDES abre inscrições para patrocínio a eventos técnicos e culturais em 2014

Banco concede patrocínio a projetos técnicos e a projetos culturais que contribuam para a

valorização de sua marca.

Museu Ângelo Spricigo recebe milésima máquina de costura

Evento comemorativo será realizado no dia 7 de dezembro, às 10h,
para receber a máquina.

Exposição marca 45 anos da Malwee no Museu Wolfgang Weege

De 22 de novembro de 2013 a 02 de fevereiro de 2014, o Museu
Wolfgang Weege sediará a exposição “45 anos Malwee – A
Trajetória” em comemoração aos 45 anos da empresa.
Museu da Infância recebe exposições sobre mundo das crianças

O Museu da Infância, de Criciúma, recebe as exposições Infância:
Interlocuções com a Arte e Infância na Arte. Ambas são feitas em
parceria com os acadêmicos do Curso de Artes Visuais da Unesc.

Museu de Arte de Blumenau abre edital para exposições em 2014

As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2014. Edital e ficha de inscrição estão

disponíveis para download.
Memorial do CEMJ recebe exposição fotográfica sobre a rua Esteves Junior

Mostra da fotógrafa Lúcia Wirth fica aberta à visitação de 29 de novembro de 2013 a 30 de abril
de 2014.
Comemoração pelo centenário do Grupo Escolar Victor Meirelles terá exposição

Agenda de atividades está prevista para marcar a data, nos dias 2, 3
e 4 de dezembro de 2013, em Itajaí.
Museu Irmão Godofredo Gartner recebe exposição histórica

A exposição histórica do Museu Irmão Luiz Godofredo Gartner é
resultado da requalificação do museu, processo iniciado em 2013
pela mantenedora da instituição, Congregação dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus.
Museu Hering disponibiliza publicações online e para compra

A coletânea Museu Hering - Conquistas e Possibilidades Criativas
pode ser baixada do site da instituição; o catálogo Tempo ao Tempo:
nasce um museu é vendido diretamente no museu.

Museu em Destaque: Museu Comunitário Engenho do Sertão

Os saberes e fazeres da comunidade de Bombinhas (SC) podem ser
percebidos através de narrativas e objetos da época do povoamento
açoriano guardados desde 1998 pelo Instituto Boimamão.
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