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Ministério da Cultura comemora 30 anos de criação
O dia 15 de março é uma data muito simbólica porque
marca  a  retomada da democracia  brasileira,  com a
posse do primeiro governo civil depois de 25 anos de
ditadura, e registra o nascimento do MinC, criado na
mesma data,  em 1985. O Ministro da Cultura,  Juca
Ferreira,  ressalta  que  “é  a  partir  da  cultura  que
encontraremos  os  novos  caminhos  de
desenvolvimento  e  de  superação  que  o  século  XXI
está a nos exigir, sobretudo no Brasil”.

Leia +

Divulgada lista final dos habilitados no Edital de Acessibilidade Cultural

Nessa  última  quarta-feira,  dia  18,  foi  divulgada  a
relação  dos  candidatos  selecionados  para  a
composição  da  turma  2015  do  Curso  de
Especialização  em  Acessibilidade  Cultural  do
Departamento de Terapia Ocupacional  da UFRJ que,
em parceria com o MinC, promoveu o Edital. O curso
começará em abril com a proposta de formação que
compreende  desde  a  gestão  de  políticas  culturais,
passando  pelo  campo  das  deficiências  e  suas
especificidades  no  contexto  da  legislação,  da
habilitação às diferentes linguagens e às tecnologias
de acessibilidade.

Leia +

Educação e Formação Artística e Cultural recebem atenção especial no MinC
O Ministério da Cultura concentra as ações da pasta
vinculadas  ao  lema  do  Governo  Federal  "Pátria
Educadora" criando a nova Secretaria de Educação e
Formação Artística e Cultural (Sefac). Quem assume a
área é Juana Nunes, que coordenava esta pauta na
Diretoria de Educação e Comunicação para a Cultura,
da Secretaria de Políticas Culturais (SPC).

Leia +

Brasil leva a diversidade de sua literatura ao Salão do Livro de Paris
Um  dos  principais  eventos  culturais  do  mundo,  o
Salão do Livro de Paris, está em sua 35ª edição e faz
homenagem  ao  Brasil.  Com  apoio  da  Câmara
Brasileira  do  Livro  (CBL)  e  do  MinC,  a  imensa
diversidade da literatura brasileira será representada
por um grupo de escritores. O evento, que segue até
23 de março,  terá investimentos  de cerca de R$ 4
milhões,  sendo  uma  parcela  de  R$  3  milhões  da
Câmara Brasileira do Livro, captados por meio da Lei
Rouanet, e outra parte de R$ 937,7 mil de recursos do
Ministério da Cultura.
 
Leia +

Prêmio Nacional Rodrigo Melo Franco de Andrade recebe inscrições

Até  o  próximo  dia  30  de  abril,  estão  abertas  as
inscrições para a 28ª edição do Prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade, concurso nacional promovido pelo
Iphan em reconhecimento às ações de preservação do
patrimônio  cultural  brasileiro  que  mereçam registro,
divulgação e reconhecimento público em razão da sua
originalidade,  vulto  ou  caráter  exemplar.  Serão
selecionados oito trabalhos.
 
Leia +

Aberta consulta pública para utilização de benefícios fiscais em audiovisual

A Ancine  colocou  em consulta  pública  a  minuta  de
Instrução Normativa que dispõe sobre a utilização de
recursos derivados dos benefícios fiscais previstos na
Lei do Audiovisual. O documento em consulta pública
unifica  três  instruções  normativas  relativas  aos
diferentes mecanismos de incentivo à produção, com
base  em  suas  similaridades  operacionais  e  com  o
intuito de facilitar a gestão dos recursos pelos agentes
do setor. Interessados podem enviar contribuições ao
documento até o dia 14 de abril.

Leia +

Outras notícias em destaque: 

• Ctav | Inscrições para Mostra Competitiva do Cine Ceará até 31/03 (Leia +)

• Ancine | Interposição de recurso ao PRODAV 03/2014 até 26/03 (Leia +)

• Funarte | Companhia Urbana de Dança no Teatro Dulcina até 22/03 (Leia +)

• Casa de Rui | Palestra sobre os desafios da ONU pós-2015 no dia 26/03 (Leia +)

• Ibram | MHN e MNBA fazem parte do Circuito Cultural Rio Ônibus (Leia +)

http://www.museus.gov.br/mhn-e-mnba-integram-circuito-cultural-rio-onibus/
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=9&ID_M=3130
http://www.funarte.gov.br/danca/companhia-urbana-de-danca-estreia-na-ocupacao-de-verao-do-teatro-dulcina/
http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-propostas-habilitadas-na-linha-de-desenvolvimento-de-n-cleos-c
http://www.ctav.gov.br/2015/03/10/cine-ceara-2/
http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/ancine-coloca-em-consulta-p-blica-normativo-que-simplifica-procedimentos-para
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do;jsessionid=07415FD4531712F53720CA5CFA0EBE9A?id=18815&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia
http://www.cultura.gov.br/banner-1/-/asset_publisher/G5fqgiDe7rqz/content/brasil-leva-a-diversidade-de-sua-literatura-ao-salao-do-livro-de-paris/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_G5fqgiDe7rqz%26p_p_lifecycle%25
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/minc-cria-nova-secretaria-de-educacao-e-formacao-artistica-e-cultural/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9i
http://www.medicina.ufrj.br/acessibilidadecultural/sitenovo/wp-content/uploads/2013/03/discentes-2015.pdf
http://www.cultura.gov.br/banner-1/-/asset_publisher/G5fqgiDe7rqz/content/30-anos-e-e-so-comeco/10883


• Iphan |Abertas inscrições ao 3º fHist com tema Diálogos Oceânicos (Leia +)

Veja também!

Prazos para inscrição nos Prêmios e Editais:

• 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 de Ocupação da Casa da Leitura - 2015 até 17/04 (Leia +)

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