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Aberta Consulta Pública à regulamentação do Marco Civil da Internet

A cultura digital no Brasil ganhou dois grandes impulsos 
de modernização: a consulta pública da regulamentação 
do Marco Civil da Internet e a elaboração do projeto de 
lei para proteção de dados pessoais. O ministro da 
Cultura, Juca Ferreira, disse que o Brasil tem pressa em 
avançar nestes dois itens, porque fazem parte da agenda
de ações do país no século 21. Durante os próximos 30 
dias, o público pode contribuir com sugestões para os 
dois assuntos.

 Leia +

Ancine apoia participação de produtoras independentes em evento

São 15 produtoras independentes brasileiras que vão 
receber apoio da Ancine para participarem do European 
Film Market, entre os dias 5 e 13 de fevereiro, durante o 
Festival de Berlim, na Alemanha. A iniciativa é realizada 
graças ao Programa de Apoio à Participação de 
Produtores Brasileiros de Audiovisual em eventos de 
Mercado e Rodadas de Negócio Internacionais. Para 
2015, está previsto apoio da Ancine para mais 23 
eventos internacionais. 

  Leia +

Nomeados dois secretários do Ministério da Cultura e presidente do Ibram 

Publicadas no Diário Oficial da União as nomeações de 
dois novos secretários e do presidente do Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram). A professora e 
pesquisadora Ivana Bentes e o historiador Vinícius Wu 
assumirão, respectivamente, as secretarias da Cidadania
e da Diversidade Cultural (SCDC) e de Articulação 
Institucional (SAI). Carlos Roberto Ferreira Brandão, 
professor titular do Museu de Zoologia da Universidade 
de São Paulo (USP), assumirá o Ibram.

Leia +

Prefeitura de Niterói seleciona artigos e ensaios para edição LGBT

A Fundação de Arte de Niterói (FAN), em parceria com o 
Ministério da Cultura, realiza chamada pública para a 
seleção de sete artigos e três ensaios a serem incluídos 
no livro/coletânea 1º Encontro Nacional de Arte e Cultura
LGBT, a ser lançado na semana do Dia Nacional do 
Orgulho LGBT, em junho deste ano. As inscrições podem 
ser feitas até 23 de fevereiro.

 Leia +

Museu Histórico Nacional funciona normal com obras no entorno    

O Museu Histórico Nacional (MHN/Ibram), localizado 
entre a Praça XV e o aeroporto Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro (RJ), está funcionando normalmente, mesmo 
com obras de urbanização no entorno do museu. Além 
da exposição permanente, está em cartaz, até 8 de 
fevereiro, a exposição Bienal Europeia e Latino 
Americana de Arte Contemporânea (BELA Bienal), 
reunindo obras de 90 artistas de oito países.
 
Leia +

Outras notícias em destaque: 

• Casa de Rui | Carnaval é o tema da programação de domingo, 01/02 (Leia +)

• Ibram | Entrada gratuita no Museu Nacional de Belas Artes até 31/01 (Leia +)

• Ancine | Inscrições para Encontros com o Cinema Brasileiro até 02/02 (Leia +)

• CTAv | Inscrições para Curta Vazantes: Cinema em Comunidade, até 28/02 (Leia +)

• Casa de Rui | Visitas temáticas todas quintas e sábados, até 19/03 (Leia +)

Veja também!

Último(s) dia(s) para inscrição nos seguintes editais:

• Prêmio FUNARTE de Dança Klauss Vianna, até 30/01/2015 (Leia +)

• Edital Curta Afirmativo 2014 PALMARES, até 30/01/2015 (Leia +)

• Chamada Pública ocupação 10 CEUS MinC/UFPE/Labceus, até 31/01/2015 (Leia +)

• Edital Pontos de Memória 2014 – IBRAM, até 03/02/2015 (Leia +)

• Prêmio Modernização de Museus – Microprojetos – IBRAM, até 03/02/2015 (Leia +)
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localizado no térreo do Palácio Capanema, na Rua da Imprensa, 16, Centro, Rio de Janeiro. 
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