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Publicação apresenta diagnóstico do circuito editorial negro no país 

A Fundação Cultural Palmares (FCP) lança o livro Africanidades
e relações raciais: insumos para políticas públicas na área do 
livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil, com objetivo de 
apresentar um diagnóstico sociocultural do circuito editorial, 
com recorte racial. Organizada pela escritora Cidinha da Silva a
obra, composta por 402 páginas, a obra traduz o pensamento 
de 48 autores predominantemente jovens e negros. O 
mapeamento foi desenvolvido a partir de consulta pública 
realizada em 2014, numa parceria com a Diretoria do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) do MinC. 

 Leia +

CNIC aprova 506 projetos para captação de recursos via Lei Rouanet

Na primeira reunião de 2015, a Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura (CNIC) aprovou 506 dos 531 projetos 
culturais analisados. Com a aprovação, os autores das 
propostas estão autorizados pelo Ministério da Cultura (MinC) a
captar recursos por meio de renúncia fiscal, como prevê a Lei 
Rouanet. A comissão é um órgão colegiado formado por 
representantes de secretarias do Ministério da Cultura e 
entidades vinculadas, da classe artística, empresarial e 
sociedade civil. A próxima reunião será em Catalão/ GO, entre 
os dias 10 e 12 de março.

  Leia +

Casa de Rui abre inscrições para evento sobre gestão de documentos 

Começam as inscrições para o VII Encontro de Arquivos 
Científicos no próximo dia 02 de março. A Fundação Casa de 
Rui Barbosa (FCRB) e o Museu de Astronomia e Ciências Afins 
(Mast/MCTI) promovem o evento entre os dias 24 a 26 de 
junho, gratuito ao público, no auditório da FCRB. O tema 
central do encontro é "Gestão de documentos e acesso à 
informação: desafios e diretrizes para as instituições de ensino 
e pesquisa". Os interessados em participar devem se inscrever 
até 15 de maio. Serão aceitos trabalhos submetidos até o dia 9
de março. 

Leia +

Escola Nacional de Circo abre para visitação e espetáculos gratuitos

A Escola Nacional de Circo - ENC da Funarte vai abrir seus 
portões no Dia Nacional do Circo, 27 de março, para 
apresentar o espetáculo Tudo Novo de Novo. Esta será a 
primeira de uma série de apresentações circenses que a ENC 
vai realizar mensalmente até novembro. A ENC também estará
aberta durante todo o ano para visitação de grupos que 
queiram conhecer o cotidiano da escola, sua estrutura e 
história.
 
Leia +

BN Digital disponibiliza documentos da Coleção Casa dos Contos   

O acervo referente à Coleção Casa dos Contos compreende 
mais de 12 mil documentos manuscritos referentes a 
correspondências, contratos, certidões, procurações, licenças e
tantos outros, além daqueles referentes ao Real Erário. É um 
dos principais conjuntos de documentos do Brasil, que abrange
tanto documentos vinculados à administração pública quanto 
cartas pessoais, entre 1701 (um manuscrito do bandeirante 
Borba Gato) e fins do século XIX.
 
Leia +

Outras notícias em destaque: 

• Casa de Rui | Inscrição de trabalho em Políticas Culturais até 01/03 (Leia +)

• Biblioteca Nacional | Música no Museu com Coral Vozes do Outono (Leia +)

• Fundação Palmares | Disponível Manual do Selo Quilombos do Brasil (Leia +)

• Ancine | Inscrições no Florianópolis Audiovisual Mercosul até 10/03 (Leia +)

• Casa de Rui | No Domingo, 01/03, o tema é Circo a partir de 14h30m (Leia +)

Veja também!

Prazos para inscrição nos Prêmios e Editais:

• Editais Longa BO e Longa Doc–Brasil de Todas as Telas até hoje, dia 27/02 (Leia +)

• Edital Intercâmbio Acadêmico Brasil-França até 16/03 (Leia +)

• Edital prorrogado Mais Cultura nas Universidades até 23/03 (Leia +)

• Prêmio OFF Flip de conto, poesia e literatura infanto-juvenil até 24/03 (Leia +)

• Edital prorrogado Produção de Conteúdos para TVs Públicas até 27/04 (Leia +)
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