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11ª Goiânia Mostra Curtas recebe inscrições até o dia 14 de
setembro
Oficinas e seminários são gratuitos e recebem certificação do Icumam.
Profissionais, pesquisadores e estudantes do audiovisual podem participar.
Do G1 GO
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Artistas multimídia Igor Amin e Vinicius Cabral
(Foto: Divulgação)
Os interessados em participar das atividades de formação e qualificação da 11ª Goiânia Mostra Curtas deverão se inscrever até o dia 14 de
setembro. As oficinas e seminários são gratuitos e recebem certificação do Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam).
Todas as atividades do programa de formação da Goiânia Mostra Curtas priorizam a participação de pessoas que moram no Estado de Goiás. A
seleção para as oficinas terá como critério a análise curricular dos candidatos. A lista dos selecionados será divulgada no site do festival, em 16 de
setembro.
Profissionais, pesquisadores, estudantes e entusiastas do audiovisual podem participar.
saiba mais
Manifestação de surdos em Goiânia reivindica escolas especiais
Senac-Goiás oferece cursos gratuitos em Goiânia e Região Metropolitana
Literatura e criatividade em lugares inusitados de Goiânia até setembro
Seminários
Mídias sociais e novas possibilidades de comunicação via internet é tema do seminário programado para o dia 7 de outubro, com a
participação do produtor cultural Claudio Prado, o especialista em tecnologia de informação Leandro Reinaux e o artista multimídia Marcus
Bastos. Assim como as oficinas, os seminários também certificam os participantes selecionados pelo Icumam e presentes nas atividades.
Para docentes e interessados em cinema-educação, o seminário O Audiovisual no processo educativo é recomendado para o dia 8 de outubro.
Os educadores, produtores culturais e realizadores Sérgio Serapião, Patrícia Durães e Luiza Lins trocam experiências sobre o impacto de projetos
educativos que têm o audiovisual como ferramenta no processo ensino/aprendizagem. A mediação do bate papo com o público nos seminários da
11ª Goiânia Mostra Curtas é do cineasta Francisco Cesar Filho.

Links Patrocinados

Seja Um Representante
Você pode ser um Licenciado Aprova Concursos em Sua Cidade. Confira!
AprovaConcursos.com.br/licenciados
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Verificação de segurança
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Digite as palavras ao lado para enviar sua matéria
enviar mensagem
Seu voto foi efetuado com sucesso
escreva seu comentário
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Ao enviar qualquer comentário às notícias, o usuário declara-se ciente e aceita integralmente o termo de uso.
Seu comentário 300caracteres
Digite as letras ao lado
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Login Para enviar seu comentário, é preciso ser cadastrado na Globo.com
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Login / E-mail
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Senha
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Esqueci minha senha
Não sou cadastrado na Globo.com » Quero me cadastrar agora
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comentários Não perca tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
escrever comentário « voltar para a matéria
Comentários encerrados.
Não é mais possível comentar nesta matéria.
mais comentários
voltar ao topo
primeira página do g1
Sobe para 6 o nº de mortos em ataque do Talibã em Cabul
Embaixada dos EUA e sede da Otan foram alvo da ação dos insurgentes.
Em novo vídeo, Al-Qaeda faz referência ao 11/9
Vídeo registra acidente grave na Argentina
9 morreram e 200 ficaram feridos no ocorrido.
FOTOS: choque entre trens e ônibus
EUA têm maior nº de pobres em 52 anos
Brics discutirão ajuda à UE, diz Mantega
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