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Cia. Gênesis Dança/Teatro e Incubadora Cultura Viva na Feira do Livro da FURG

2016.
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Roda de Conversa “Culturas Vivas
do Brasil”
13 DE MAIO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Assista o vídeo da Roda de Conversa sobre “Culturas Vivas do Brasil” realizada na

Feira do Livro de 2016.

Ações Culturais - CIA GÊNESIS Dança/Teatro & Incubadora Cultura VivaAções Culturais - CIA GÊNESIS Dança/Teatro & Incubadora Cultura Viva

http://culturadigital.br/#facebook
http://culturadigital.br/#twitter
http://culturadigital.br/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fculturadigital.br%2Fincubadoraculturalfurg%2F2016%2F05%2F13%2Facoes-culturais%2F&title=A%C3%A7%C3%B5es%20Culturais
http://culturadigital.br/incubadoraculturalfurg/2016/05/13/roda-de-conversa-culturas-vivas-do-brasil/
http://culturadigital.br/incubadoraculturalfurg/2016/05/13/roda-de-conversa-culturas-vivas-do-brasil/
http://culturadigital.br/incubadoraculturalfurg/author/incubadoraculturaviva/
http://culturadigital.br/incubadoraculturalfurg/2016/05/13/roda-de-conversa-culturas-vivas-do-brasil/#respond
https://www.youtube.com/watch?v=A-OOt4YB6Ls
https://www.youtube.com/channel/UCnavbzZSTIXttETSsbMFOzA


O�cina de Fotogra�a
13 DE MAIO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Con�ra o vídeo da o�cina de fotogra�a oferecida pela Bolsista de Arte Visuais da

ICV Natália Lavall para os membros da equipe da Incubadora Cultura Viva e da

Diretoria de Arte e Cultura.
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I TRILHA Multicultural
13 DE MAIO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

No dia 11 de maio aconteceu a I Trilha Multicultural produzida pela Diretoria de

Arte e Cultura e Diretoria de Extensão – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a

Diretoria de Assistência Estudantil – CBVU – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Para mais informações sobre as atividades culturais da FURG

acesse: http://cultura.furg.br

Con�ra o vídeo e �que por dentro do que ocorreu na I Trilha Multicultural da FURG.
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O Ceramista Fábio de Orleans
visita a Incubadora Cultura Viva
10 DE MAIO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

A Incubadora Cultura Viva recebeu a visita do Ceramista e Designer Grá�co Fábio

de Orleans que apresentou o seu trabalho.

Fotos: Andrês Santos e Thomaz Lamas
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I Trilha Multicultural
10 DE MAIO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Amanhã, 11 de maio, acontecerá a I Trilha Multicultural na FURG, na qual a

Incubadora Cultura Viva participará. A Trilha funcionará das 10h às 17h e terá

diversas atrações, dentre elas o�cinas de fotogra�a e vídeo.

As inscrições nas o�cinas podem ser realizadas pelo site www.sinsc.furg.br

Participe!
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Encontro debaterá papel da cultura
na educação formal
5 DE MAIO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

O Ministério da Cultura (MinC) realizará, nesta quinta-feira (5), em Brasília, o
Encontro Cultura e Arte na Educação: Desa�os e Perspectivas. O objetivo é promover
ampla discussão sobre o papel das artes e da cultura nas instituições de ensino
superior e sua importância para o campo educacional em todos os níveis.
Estarão presentes ao encontro representantes das 28 instituições de ensino
superior contempladas com o Programa Mais Cultura nas Universidades, entre
reitores, pró-reitores de extensão e coordenadores dos Planos de Cultura das
instituições contempladas. Também participarão representantes de Pontos de
Cultura e dos Comitês Territoriais de Educação Integral e coordenadores das áreas
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de Dança e Teatro da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e do programa Mais
Cultura nas Escolas.
Durante a manhã, após a cerimônia de abertura, haverá a instalação do Fórum
Nacional de Formação e Inovação em Arte e Cultura, instância que terá o objetivo de
articular e congregar as instituições de ensino superior brasileiras para a formação
artística, cultural cidadã e crítica. Na parte da tarde, o fórum realizará sua primeira
reunião formal.
Também na parte da tarde, será realizado debate sobre estratégias para
implementação da Lei 13.278/2006, que inclui as artes visuais, a dança, a música e o
teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica. A partir de uma
alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nova lei, sancionada
nesta segunda-feira (2) pela presidência da República, estabelece prazo de cinco
anos para que os sistemas de ensino promovam a formação de professores para
implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e médio.
“Neste encontro, reuniremos diversos integrantes do movimento que vem
trabalhando para construir uma política pública de cultura para universidades e
institutos federais de educação”, destaca a secretária de Educação e Formação
Artística e Cultural do MinC, Juana Nunes. “É muito importante termos este
encontro com a intelectualidade que pensa cultura e educação para discutir os
desa�os que teremos para regular e implantar a nova lei”, completa.
O Ministério da Cultura, por intermédio da Secretaria de Educação e Formação
Artística e Cultural (Sefac), está pactuando junto aos entes federados e às
instituições de ensino básico e superior a viabilidade de sua implantação desde a
educação infantil, constituindo grande avanço para a formação artística e cultural no
País, além de respaldar novos passos para o reconhecimento das artes como campo
de conhecimento a ser investido e evidenciado enquanto tal em todos os níveis de
ensino.
Programação:
9h às 9h30 – Credenciamento
10h – Mesa de abertura
11h30 às 12h45 – lançamento do Fórum Nacional de Formação e Inovação em Arte
e Cultura
12h às 13h30 – almoço
14h às 18h (sala 1) – Mesa 1 – Reunião do Fórum Nacional de Formação e Inovação
em Arte e Cultura
14h às 18h (sala 2) – Mesa 2 – Estratégia para implementação da Lei 13.278/2016
Serviço:
Encontro Cultura e Arte na Educação: Desa�os e Perspectivas
Data: 5 de maio de 2016,
Hora: 9h às 18h
Local: Ministério da Cultura, SCS, Quadra 09, Edifício Parque Cidade, Torre B, 12º
andar, sala de reunião nº 01
Assessoria de Comunicação
Ministério da Cultura
Com informações da Sefac
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Incubadora Cultura Viva realiza
atendimento a Mr Diones
27 DE ABRIL DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Incubadora Cultura Viva realiza atendimento sobre elaboração de projetos com Mr

Diones, representante do Movimento Hip Hop do Rio Grande que desenvolve

projetos em parceria com a  ICV.

 

Con�ra resultado �nal do edital de
redes de Pontos de Cultura
27 DE ABRIL DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Foi publicado nesta terça-feira (26), no Diário O�cial da União, o resultado �nal do
edital de Fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura – Redes Municipais de
Pontos de Cultura. O edital foi lançado pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio
da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC).
O edital teve como foco municípios que já são parceiros do MinC na implementação
de redes de pontos de cultura e que estejam com o Sistema Municipal de Cultura em
processo de institucionalização por leis próprias, que têm de ser sancionadas antes
da celebração do convênio. Foram contemplados projetos dos municípios de
Guarulhos, São José dos Campos, Ribeirão Preto (SP), Arapiraca (AL), Canoas, Porto
Alegre (RS), Contagem, Uberaba (MG) e Palmas (TO).
Juntos, os nove projetos classi�cados receberão um investimento total de R$
1.610.000. Cada um deles receberá montantes que variam de R$ 120 mil a R$ 400
mil para executar ações de fortalecimento das redes de Pontos de Cultura, como
teias, atividades de formação e encontros. Os recursos são do Fundo Nacional da
Cultura
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Entre os critérios adotados para a seleção, foram considerados o atendimento às
diretrizes da Política Nacional de Cultura Viva; a contribuição para o acesso à
produção de bens culturais; e a promoção da autoestima, do sentimento de
pertencimento e da cidadania, entre outros. A inclusão de estudantes da rede
pública de ensino, de idosos, de população de baixa renda, de pessoas com
de�ciência, de povos e de comunidades tradicionais também foi levada em conta.
Cristiane Nascimento
Assessoria de Comunicação
Ministério da Cultura

O�cina de Mídia Livre
26 DE ABRIL DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

A o�cina de mídia livre ocorrerá no dia 28 de abril no câmpus FURG – São Lourenço

do Sul.
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