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Agenda
Iphan e Centro Lucio 
Costa lançam primeira 
Chamada Pública de 
Curso de capacitação

Com duração de 
quatro meses, o curso 
é constituído de dois 
módulos, sendo um 
presencial, e o outro à 
distância. 
Leia mais

Fortaleza - Arte a serviço 
da educação patrimonial

A mostra, concebida ao 
longo de sete anos, faz 
parte do projeto que 
informa a população 
sobre a importância da 
preservação patrimonial.
Leia mais
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Historiadora Kátia Bogéa é nomeada presidente do Iphan 

O Iphan será comandado por Kátia Bogéa, que atuou 
por mais de 30 anos na Superintendência do Instituto no 
Maranhão. 
Leia mais

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2016 já tem finalistas 

No total, 220 projetos foram inscritos e encaminhados às 
comissões estaduais, realizadas nas superintendências do 
Iphan nos estados.
Leia mais

RJ - Museu de Arte Contemporânea de Niterói reabre após 
reforma inédita

Prestes a completar 20 anos de existência, o museu passou 
por uma reforma inédita, com investimento total de cerca de 
R$7 milhões. 
Leia mais

MG - Patrimônio preservado:restauro revela as pinturas 
originais na Matriz de Santo Antônio, em Itatiaia

Por trás de várias camadas de repintura, traços leves, 
elegantes e com motivos florais foram revelados, durante o 
trabalho de restauro.
Leia mais

SP - Sítio arqueológico com objetos de 11 mil anos é 
descoberto em São Manuel

Achado pode mudar a teoria sobre a chegada dos humanos 
na América. Descoberta foi feita durante estudo de impacto 
ambiental em usina.
Leia mais

MG - Prédio do antigo Bemge é tombado como patrimônio de 
Minas

Obra foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, na Praça 
Sete, coração de BH, e teve a sua preservação aprovada por 
unanimidade no Conep.
Leia mais

MG - Circuito do Ouro cria quatro destinos turísticos no estado

Roteiros permitem novas experiências e vivências. Natureza, 
gastronomia, história, cultura e religião de um povo para 
desbravar. 
Leia mais

www.iphan.gov.br

Mundo
Egito - Pesquisadores 
digitalizam tumba do 
faraó Seti I em 3D

O time de cientistas 
levou quinze anos para 
escanear todos os pedaços 
e pequenos detalhes da 
morada final de Seti I.
Leia mais

O quebra-cabeça de 
Da Vinci: como foi a 
restauração de obra-
prima que levou 20 anos

O trabalho exaustivo 
de limpeza, secagem e 
repintura do afresco de 4 
metros e 30 centímetros de 
altura custou milhões de 
dólares.
Leia mais
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