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MinC anuncia integrantes da CNIC para biênio 2015/2016 

O Ministério da Cultura anunciou a nova composição da 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) para o biênio 
2015/2016. O colegiado é formado por 21 integrantes, sendo 
sete titulares e 14 suplentes, das seguintes áreas: artes 
cênicas, audiovisual, música, artes visuais, patrimônio cultural, 
humanidades e empresariado nacional. A escolha dos 
integrantes da CNIC é feita pelo ministro da Cultura, com base 
em uma lista de 42 nomes indicados por 28 entidades 
habilitadas. A posse dos novos integrantes da Comissão será 
na semana de 2 a 6 de fevereiro.

 Leia +

Está disponível o primeiro volume da coleção Museus do Ibram

O Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI), em Niterói/RJ, 
também chamado Museu Socioambiental de Itaipu, é tema do 
primeiro volume da coleção Museus do Ibram. Disponível para 
consulta ou download, o livreto apresenta a história do museu 
e a sua temática, contextualiza-o em relação à localidade e à 
comunidade em que está inserido. A coleção prevê a publicação
de 19 volumes.

  Leia +

Pontos de Cultura promovem encontro em Nova Friburgo 

O encontro do Fórum Estadual dos Pontos de Cultura do Rio de 
Janeiro começa hoje, dia 23, e segue até amanhã, dia 24, no 
distrito de Lumiar, município de Nova Friburgo/RJ. Na pauta, 
estão previstos debates sobre as ações para reencantar as 
redes, tecer a teia dos pontos de cultura e acelerar o processo 
de implementação da Politica Nacional de Cultura Viva. Pontos 
e pontões estão convidados!

Leia +

Ancine renova programa de participação em eventos internacionais

Com o objetivo de aumentar a presença de filmes brasileiros 
em um número maior de eventos ao longo do ano, a lista para 
os quais o Programa oferece apoio foi ampliada. Agora, 
contempla um total de 90 festivais e 31 laboratórios ou 
workshops. Entre os novos festivais incluídos na lista em 2015, 
a maior parte está na Europa. Confira!

 Leia +

Entrega do Prêmio de Expressões Afro-brasileiras no Teatro Rival    

Na próxima segunda-feira, dia 26 de Janeiro, o Teatro Rival, 
localizado no Centro do Rio de Janeiro, será palco da 3ª edição 
do Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-brasileiras. O 
evento terá início às 19 horas, com a apresentação dos vinte 
projetos premiados que defendem o valor da cultura negra nos 
palcos, nas ruas, nas galerias, nas telas de TV e do cinema, 
nos livros e no imaginário brasileiro.
 
Leia +

Outras notícias em destaque: 

• Ibram | Museus têm programação para o período de férias (Leia +)

• Ancine | Mostra Curta o Gênero recebe inscrições para 4ª. edição (Leia +)

• Casa de Rui | Música no Museu homenageia os Imortais no dia 29 (Leia +)

• FBN | Exposição em homenagem ao cartunista do Charlie Hebdo (Leia +)

• Funarte | Espetáculos nos teatros Dulcina e Glauce Rocha (Leia +)

• Ancine | Informe Preliminar do mercado de exibição 2014 (Leia +)
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