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FUNDAÇÃO PEDRO CALMON LANÇA CONCURSO PARA
ESCRITORES ESCOLARES DE REDAÇÃO E POESIA
A Fundação Pedro Calmon, por meio de
sua Diretoria do Livro e da Leitura (DLL),
lança seu II Concurso para Escritores
Escolares de Poesia e Redação, iniciativa
da Diretoria do Livro e Leitura da Fundação
Pedro Calmon/SecultBA que tem como
objetivo sensibilizar os estudantes para o
ato da escrita criativa, revelar novos
talentos e promover a integração entre as
escolas das redes pública e privada do
estado. Em 2014, o Concurso premiou
nove estudantes e concedeu três menções
honrosas. O Concurso teve as inscrições

que são gratuitas prorrogadas até o dia 11 de
junho.
O concurso é voltado para estudantes do
Ensino Fundamental I, II e Médio e de
acordo com regulamento cada estudante
poderá se inscrever com apenas um poema
e/ou uma redação - ficcional ou não e de
temática livre – e as obras devem ser
inéditas, ou seja, não podem ter sido
publicadas, impressas, e/ou classificadas
em qualquer outro concurso.
Saiba mais em: http://goo.gl/9cHDzG

IPHAN E CENTRO LUCIO COSTA LANÇAM 1ª CHAMADA PÚBLICA
DE PESQUISAS
O Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), lança a sua 1ª
Chamada Pública de Pesquisas. Serão
selecionados projetos referentes à
pesquisa sobre a preservação e gestão do
patrimônio cultural, que analisem ações e
políticas realizadas por diferentes setores
da sociedade de cada país (de caráter
público ou privado). Serão selecionados
até 10 (dez) projetos de pesquisa, no valor
individual total de R$ 24.000,00.
Poderão apresentar propostas pessoas
físicas que comprovem ter residência ou

nacionalidade em um dos países língua
oficial portuguesa e espanhola da América
do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela), África (Angola, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique e São Tomé e Príncipe) e Ásia
(Timor Leste, e que tenham formação
universitária completa.
As inscrições poderão ser feitas, via
internet, até o dia 14 de agosto de 2015.
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SECULTBA ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE CONFERÊNCIAS DE
CULTURA
A Consulta Pública tem como objetivo
permitir que a sociedade avalie e sugira
melhorias na realização das Conferências
de Cultura na Bahia. A idéia é o
aprimoramento desse importante espaço
de consulta, participação e controle social
da política estadual de cultura,
asseguradas pela Lei Orgânica da Cultura
da Bahia. As contribuições podem ser
feitas até o dia 28 de maio através do site
www.cultura.ba.gov.br pelo formulário
eletrônico disponível.

I PRÊMIO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DA BAHIA ABRE
INSCRIÇÕES
Projeto f inanciado pela
Secretaria de Cultura do
Estado da Bahia, através da
Fundação Cultural, busca
fomentar o cenário da
música erudita no estado,
além de divulgar as obras
produzidas e formar público
para concertos. O I Prêmio
de Música Contemporânea
da Bahia está com
Inscrições gratuitas abertas
até dia 30 de junho de 2015.
O objetivo é estimular a
produção de compositores
baianos ou daqueles
radicados no estado. Será
feita da seleção de obras
inéditas para o Camará,
Conjunto de Câmara da
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UFBA, o prêmio visa contemplar
um total de 09 compositores.
Serão oferecidos a leitura de 5
obras, 3 prêmios em dinheiro
nos valores de R$ 5.000,00, R$
3.000,00 e R$ 1.500,00, bem
como estreia, gravação e
distribuição digital gratuita via
internet das 4 obras finalistas do
concurso. Haverá ainda outra
categoria, o voto popular, com
premiação a ser dada pelo
compositor escolhido pelo
público: uma encomenda de
uma obra a ser estreada pela
Orquestra Sinfônica da Bahia.
Saiba mais informações no site
http://pmcb.com.br/
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