Edição Nº 53 – Florianópolis, 7 de agosto de 2014

Cadastro de Museus: ajude a manter atualizadas as informações de
sua instituição
Preenchimento do cadastro continua aberto e é pré-requisito para novas
adesões ao Sistema Estadual de Museus. Trabalho irá oferecer
parâmetros orientadores para a ação dos museus no estado.
Conversando sobre Museu tem inscrições abertas para Brusque
Ciclo de discussões promovido pelo Sistema Estadual de Museus
(SEM/SC) tem como tema Reserva Técnica: parâmetros de conservação
preventiva. Inscrições abertas!

Inscrições abertas para as oficinas do Programa de Capacitação
Museológica do SEM/SC
Inscrições para módulos 5 (Comunicação Museológica) e 6 (Ação
Educativa e Acessibilidade em Museus) seguem abertas para as cidades
de Videira, Lages e Chapecó e podem ser feitas on-line. Devido à grande
procura, para as cidades de Joinville, Blumenau, Criciúma e
Florianópolis, que já esgotaram o número de vagas programadas, o
SEM/SC está organizando o cadastro de reserva.

Ibram institui o Inventário Nacional dos Bens Musealizados
Inventário é um instrumento de inserção periódica de dados sobre os
bens culturais musealizados que integram os acervos museológico,
bibliográfico e arquivístico dos museus brasileiros.

Ceom/Unochapecó recebe exposição de Simone Talin
Mostra Contemporâneo fica aberta à visitação até 29 de agosto em
Chapecó.

Ibram abre inscrições para 8ª Primavera de Museus
Museus e outras entidades culturais interessados em participar desta
ação devem inscrever eventos e promover sua realização entre os dias
22 e 28 de setembro de 2014.
Downloads museológicos
Confira os Cadernos de Sociomuseologia do Departamento de
Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,
de Lisboa (Portugal) e muitas outras publicações de interesse do campo
museológico.

Ministério da Cultura lança programa para incentivar intercâmbio no exterior
Meta é ampliar a presença de artistas e empreendedores brasileiros no mundo em atividades de
formação em instituições culturais renomadas internacionalmente e eventos de cultura e negócios.

Exposição relembra 50 anos de história de Balneário Camboriú
São 62 painéis que mostram imagens antigas e atuais da cidade. O objetivo é permitir ao público o
acompanhamento da evolução da cidade, seja na infraestrutura urbana ou no aspecto social.

Museu Histórico de Santa Catarina recebe exposição de armaduras e
armas de guerreiros medievais
De 31 de julho a 31 de agosto de 2014 o Museu recebe a exposição
Guerreiros: do bronze ao aço. A mostra contará com armaduras de
cavaleiros medievais, legionários romanos e samurais.

Museu de Arte de Blumenau abre terceira temporada de exposições
Temporada terá exposições de Hermínia Metzler, Márcia Mazzoni,
Rosilene Horta, Maria Carmen von Linsingen, Ilca Barcellos, Kelly Kreis
Taglieber, Lorena Acin e Fernando Quitério. Mostras ficam abertas à
visitação até 21 de setembro.

Museu da UFSC recebe exposição Memória da Aéropostale
Mostra permite descobrir ou revisitar a história de um dos mais belos
capítulos da aviação mundial: a da companhia francesa de correio aéreo,
conhecida como Latécoère e Aéropostale. Até novembro, no campus da
UFSC em Florianópolis.

Museu Fritz Müller reabre as portas em Blumenau
Casa histórica que abrigou o naturalista alemão Johann Friedrich
Theodor Müller passou por melhorias.

Exposição homenageia professora e pesquisadora do Centro de Artes
da Udesc
Mostra Ilustro Imago apresenta fotografias que integram a tese de
doutorado de Mari Cristina Alves dos Santos Pessi. Até 1º de setembro
no Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis.

Museu da UFSC recebe exposição Arqueologia em Questão:
Percorrendo o Litoral Catarinense
Será uma oportunidade de voltar as atenções ao passado que
testemunhou ocupações de diversos grupos no litoral catarinense.

Museu em Destaque: Museu Irmão Luiz Godofredo Gartner – Seminário
de Corupá
Seminário do Sagrado Coração de Jesus abriga uma das primeiras
instituições museológicas do Estado, o Museu do Sagrado Coração,
funcionando desde 1932. Em 2004 ganhou o nome de seu principal
mentor e idealizador.
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