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DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MUSEUS DO RS 

CADASTRADOS NO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS – SEMRS 

 
 

Prezados, 
 

Solicitamos que as instituições cadastradas junto ao SEM/RS enviem seus eventos para divulgação até quinta- 
feira de cada semana. 

 
 

Regras para divulgar atividades das Instituições cadastradas junto ao SEM/RS: 
 

 

1 – As divulgações dos eventos são exclusivas das instituições devidamente cadastradas junto ao 
SEM/RS; 

 
2 – É imprescindível que conste no material a ser divulgado o nome completo da atividade com o horário 
do evento, o período de duração, nome e endereço completo da instituição. Arte da divulgação em jpg. 
Fonte: Times New Romam, tamanho 12. 

 
3 – Enviar a divulgação para o email: semrsmuseus@gmail.com 

 

4 – Todas as solicitações serão analisadas pela equipe técnica do SEM/RS que autorizará ou não a 
divulgação. 

 
 

Atenciosamente, 
Equipe do SEM/RS 
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Atividade 1: 
 

20ª Semana Nacional de Museus 
 



Secretaria
Sistema Estadual de
Av. Borges de Medeiros,

 

Atividade 2: 
 
 

 

Iniciam nesta terça-feira (3) as inscrições para participação de ouvintes no 14º Fórum Estadual de Museus 
do RS - Políticas Públicas para Museus: os 20 anos da Carta de Rio Grande 
meio do @semrsmuseus, UFPel e prefeitura de P
As inscrições ficam abertas até 23/05. Não perca tempo! Para se inscrever, basta acessar o link no fim 
dessa postagem, clicar no formulário, preenchê

 
Valores | taxa de inscrição: 
- Estudante: R$ 20,00 
- Trabalhador (a) de museu cadastrado (a) no SEMRS: R$ 40,00 
- Trabalhador (a) de museu não cadastrado (a) no SEMRS e demais interessados: 
R$ 70,00 

Informações sobre inscrições podem ser acessadas na descrição do formulário.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e
Link: https://linktr.ee/14ForumDeMuseusRS

#14forumestadualdemuseus #cultura #museus #maiscultura #novsfaçanhasnacultura.

Secretaria de Estado da Cultura 
de Museus - SEM/RS – fone/fax: (51) 32885476 ou 5477

Medeiros, 1501, 10º andar, Ala norte, 90119-900 - PORTO ALEGRE
semrsmuseus@gmail.com 

 
 
 

feira (3) as inscrições para participação de ouvintes no 14º Fórum Estadual de Museus 
Políticas Públicas para Museus: os 20 anos da Carta de Rio Grande - realização da @sedac_rs, por 

meio do @semrsmuseus, UFPel e prefeitura de Pelotas (Secult)  
As inscrições ficam abertas até 23/05. Não perca tempo! Para se inscrever, basta acessar o link no fim 
dessa postagem, clicar no formulário, preenchê-lo e enviar o comprovante de pagamento. Simples assim! 

Trabalhador (a) de museu cadastrado (a) no SEMRS: R$ 40,00  
Trabalhador (a) de museu não cadastrado (a) no SEMRS e demais interessados: 

Informações sobre inscrições podem ser acessadas na descrição do formulário.
de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: 14forumdemuseusrs@gmail.com

https://linktr.ee/14ForumDeMuseusRS 
#14forumestadualdemuseus #cultura #museus #maiscultura #novsfaçanhasnacultura.

5477 
ALEGRE – RS 

 

feira (3) as inscrições para participação de ouvintes no 14º Fórum Estadual de Museus 
realização da @sedac_rs, por 

As inscrições ficam abertas até 23/05. Não perca tempo! Para se inscrever, basta acessar o link no fim 
lo e enviar o comprovante de pagamento. Simples assim! 

Trabalhador (a) de museu não cadastrado (a) no SEMRS e demais interessados:  

Informações sobre inscrições podem ser acessadas na descrição do formulário. 
mail: 14forumdemuseusrs@gmail.com 

#14forumestadualdemuseus #cultura #museus #maiscultura #novsfaçanhasnacultura. 
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Atividade 3: 

 

 

 

 

 

Acesse o formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeE913Kcd9KXsDqfUhCEtdmipRwQzdHft
U-_ve8k5ndj2ifg/viewform 

 

Acesse o Plano Estadual da Cultura: 

https://cultura.rs.gov.br/plano-estadual-de-
cultura?fbclid=IwAR0kK8trigwPgySF_en5Eo6c4iDM0TkcctB3fmkONPWb-Mnze-

UU2Qpw2Qw 
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Atividade 4: 
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Seguimos buscando mais respostas ao questionário para que tenhamos maior 
nos diversos cenários museais/culturais brasileiros.
Para você que ainda não respondeu, leva apenas cerca de 15 minutos.
questionário! 

Se você já respondeu, agradeço muito!
educação, especialmente o pessoal do Norte e Centro

Não se esqueça, as respostas são até 08 de maio!
 
 

Para relembrar do que se trata o questionário...
O objetivo é entender melhor quem somos, nossas práticas profissionais e desafios. É para todo 
mundo que trabalha com educação em museus e espaços afins, educador/a/e patrimonial, 
museal, arte-educação, mediação... Conto com sua partici
segurança e confidencialidade de seus dados. Fique à vontade para responder de forma 
anônima. O questionário faz parte da pesquisa de doutorado 'Educação Museal e Feminismos 
no Brasil: silenciamentos, estranhamentos e diálogo
decolonial', em Museologia, na Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias/Portugal. 

Agradeço antecipadamente sua colaboração!
Karlla Kamylla Passos dos Santos
 
 
#ParaTodoMundoVer Card amarelo. Participe da 
museais do Brasil. Dúvidas: kamylla.passos@hotmail.com
abaixo. Um punho fechado na cor roxa, algumas flores em tons 
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Seguimos buscando mais respostas ao questionário para que tenhamos maior 
nos diversos cenários museais/culturais brasileiros. 
Para você que ainda não respondeu, leva apenas cerca de 15 minutos. Link para 

Se você já respondeu, agradeço muito!  Peço que divulgue com colegas da nossa área da 
educação, especialmente o pessoal do Norte e Centro-Oeste. 

 
Não se esqueça, as respostas são até 08 de maio!

o questionário...  
O objetivo é entender melhor quem somos, nossas práticas profissionais e desafios. É para todo 
mundo que trabalha com educação em museus e espaços afins, educador/a/e patrimonial, 

educação, mediação... Conto com sua participação voluntária, garantimos a 
segurança e confidencialidade de seus dados. Fique à vontade para responder de forma 
anônima. O questionário faz parte da pesquisa de doutorado 'Educação Museal e Feminismos 
no Brasil: silenciamentos, estranhamentos e diálogos a partir de um olhar interseccional e 
decolonial', em Museologia, na Universidade Lusófona de Humanidades e 

Agradeço antecipadamente sua colaboração!  
Karlla Kamylla Passos dos Santos 

#ParaTodoMundoVer Card amarelo. Participe da Pesquisa. Questionário sobre as educadoras 
kamylla.passos@hotmail.com Acesse pelo QR CODE ou pelo link 

abaixo. Um punho fechado na cor roxa, algumas flores em tons vermelho, azul e lilás no pulso.
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Seguimos buscando mais respostas ao questionário para que tenhamos maior representatividade 

Link para acesso ao 

Peço que divulgue com colegas da nossa área da 

Não se esqueça, as respostas são até 08 de maio! 

O objetivo é entender melhor quem somos, nossas práticas profissionais e desafios. É para todo 
mundo que trabalha com educação em museus e espaços afins, educador/a/e patrimonial, 

pação voluntária, garantimos a 
segurança e confidencialidade de seus dados. Fique à vontade para responder de forma 
anônima. O questionário faz parte da pesquisa de doutorado 'Educação Museal e Feminismos 

s a partir de um olhar interseccional e 
decolonial', em Museologia, na Universidade Lusófona de Humanidades e 

Pesquisa. Questionário sobre as educadoras 
Acesse pelo QR CODE ou pelo link 

vermelho, azul e lilás no pulso. 
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Atividade 5: 

 

Submissão de trabalhos II II Encontro Internacional de Arquivos, Bibliotecas e Museus 
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Submissão de trabalhos II II Encontro Internacional de Arquivos, Bibliotecas e Museus 
(ABM) 
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Submissão de trabalhos II II Encontro Internacional de Arquivos, Bibliotecas e Museus 
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Prezada Comunidade Científica,  

 

 O II Encontro Internacional de Arquivos, Bibliotecas e Museus (ABM): do sincretismo à integração já tem datas 
para submissão de trabalhos!  

 Início das submissões: imediato.  

 Prazo final das submissões: 30 de maio de 2022.  

 O II ABM conta com quatro áreas temáticas para submissão de trabalhos, consulte no 
endereço: https://ocs.letras.up.pt/index.php/eiabm/abm/announcement  

 GRUPO TEMÁTICO I - GESTÃO CONJUNTA DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS  

GRUPO TEMÁTICO II - DA INTER À TRANSDISCIPLINARIDADE: QUE FORMAÇÃO INTEGRADA PARA 
ARQUIVISTAS, BIBLIOTECÁRIOS E MUSEÓLOGOS?  

 GRUPO TEMÁTICO III - A INFORMAÇÃO EM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS  

 GRUPO TEMÁTICO IV - CASA-MUSEU, CENTRO DE MEMÓRIA, MEMORIAL - O FUTURO DIGITAL  

 As diretrizes para submissão podem ser consultadas no 
endereço: https://ocs.letras.up.pt/index.php/eiabm/abm/schedConf/cfp  

 O valor da inscrição pode ser consultado no 
endereço: https://ocs.letras.up.pt/index.php/eiabm/abm/schedConf/registration  

 Formato das apresentações: híbrido (presencial ou remoto), consulte no 
endereço: https://ocs.letras.up.pt/index.php/eiabm/abm/announcement    

 

 

 

Cordialmente, 
Comissão de Divulgação do Evento 
encontroabm@gmail.com 
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Atividade 6: 
 

Cursos – Programa Saber Museu 
 
 

Acessibilidade em Museus 
 

O curso Acessibilidade em Museus foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 2019 e faz parte 
do Programa Saber Museu. Os museus e espaços culturais têm como uma de suas principais funções a comunicação 
de seu conteúdo ao público, no entanto, frequentemente apresentam barreiras em seus espaços, estratégias e formas 
de comunicação. 
Compreendendo que nossa sociedade é diversa e composta por pessoas com diferentes condições e necessidades é 
preciso eliminar estas barreiras garantindo o amplo acesso aos espaços e ao conhecimento. Neste sentindo, o 
Instituto Brasileiro de Museus, por meio deste curso, oferece informações básicas sobre como propor, acompanhar 
e avaliar adequações de acessibilidade universal aos espaços e conteúdos desenvolvidos pelas instituições 
museológicas. Acesse o conteúdo programático deste curso e o site do Programa aqui. 

 
 
 

Documentação de Acervo Museológico 
 

O curso Documentação de Acervo Museológico foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 
2019 e faz parte do Programa Saber Museu. Para um objeto, a entrada no museu é o setor de documentação. Ali ele 
receberá seu número de identificação e sua ficha de catalogação. É assim que ele passa de objeto a “bem cultural 
musealizado”, integrando o inventário da instituição. A documentação é um processo técnico primordial para todas as 
funções do museu e é feita a partir de diretrizes específicas. 
Reconhecendo sua importância para gestão do patrimônio cultural musealizado e sua obrigatoriedade legal, o Instituto 
Brasileiro de Museus oferece, por meio deste curso, subsídios para a compreensão desse processo técnico. 
Acesse o conteúdo programático deste curso e o site do Programa aqui. 

 
 
 

Conservação Preventiva para Acervos Museológicos 
 

O curso Conservação Preventiva para Acervos Museológicos foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) em 2019 e faz parte do Programa Saber Museu. A conservação preventiva é um conjunto de ações necessárias 
para desacelerar ou minimizar o processo de degradação dos bens culturais, sendo, portanto, uma ação fundamental a 
ser desenvolvida por qualquer museu. A falta de informação, a ausência de profissionais capacitados e as limitações 
financeiras tornam a conservação uma ação menos prioritária e até ausente em diversas instituições museológicas. 
Pensando nisso, o Ibram desenvolveu um curso com informações básicas necessárias ao desenvolvimento de ações de 
conservação preventiva para bens culturais musealizados, principalmente quanto a atividades de higienização, 
manuseio, guarda e transporte. O curso abordará informações gerais de conservação preventiva para diversos suportes, 
tais como vidro, madeira, couro, tecido, orientando os profissionais na formulação de estratégias que minimizem as 
ações dos agentes de degradação, de acordo com o contexto e tipo de material de cada acervo preservado no museu. 
Acesse o conteúdo programático deste curso e o site do Programa aqui. 
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Plano Museológico: Planejamento Estratégico para Museus 
 

O curso Plano Museológico: Planejamento estratégico para museus foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram) em 2018 e faz parte do Programa Saber Museu. Ele surgiu a partir da necessidade de 
capacitar o campo museal para a elaboração e implementação do plano museológico, exigência legal imposta 
a todos os museus, instituída pela Lei nº 11.904/09 e pelo Decreto nº 8.124/2013. O plano constitui uma 
ferramenta de planejamento estratégico orientado especificamente para os museus. Portanto, ele atende as 
especificidades das atividades que envolvem a sua gestão, oferecendo subsídios para a elaboração do plano, 
apresentando conceitos de planejamento, gestão, diagnóstico, objetivos, elaboração de programas e projetos. 
Acesse o conteúdo programático deste curso e o site do Programa aqui 

 
 

 

Para Fazer uma Exposição 
 

O curso Para fazer uma exposição foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 2018 e 
faz parte do Programa Saber Museu. O curso foi desenvolvido com foco na necessidade oferecer 
orientações básicas e alguns recursos teóricos e metodológicos de concepção, planejamento, execução e 
avaliação de exposições. Assim, aborda diferentes recursos expográficos, tais como suporte, forma, cor, som, 
iluminação, textura, imagem, texto e outras representações cenográficas. Concebe a exposição como 
ferramenta de comunicação, engajamento comunitário, reconhecimento de identidades e valorização da 
diversidade. Nesse sentido, contribui para a reflexão sobre o papel das exposições, discursos e narrativas na 
construção de memórias. 
Acesse o conteúdo programático deste curso e o site do Programa aqui 

 
 

 

Inventário Participativo 
 

O curso Inventário Participativo foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 2019 e faz 
parte do Programa Saber Museu. Uma sociedade tem fortalecida a sua identidade, a sua capacidade de 
mobilização e o engajamento de seus cidadãos quando reflete sobre a preservação de seu patrimônio cultural 
integrado a compreensões profundas sobre seu território, convívio e memória, cidadania e participação 
social. Com o propósito de estimular essa reflexão, o curso oferece recursos conceituais e metodológicos 
para o levantamento, a descrição, a classificação e a definição do que concerne e afeta as comunidades como 
patrimônio cultural. 
Acesse o conteúdo programático deste curso e o site do Programa aqui 
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Atividade 7: 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedores da economia criativa podem solicitar crédito emergencial do BRDE 
 
 
 

 
Em tempos de reclusão domiciliar, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) criou um programa de apoio emergencial que contempla os empreendedores da 
economia criativa do Rio Grande do Sul. A inciativa, que tem o apoio da Secretaria de Estado da 
Cultura (Sedac), é voltada para o atendimento das demandas dos segmentos que sofrem os 
impactos negativos da pandemia da COVID-19. 

 
 
Durante o período de quarentena, em função da redução do número de funcionários em 
atendimento   presencial,   os   interessados   devem    fazer    contato    por    meio    do site 
www.brde.com.br, acessando “Solicitar financiamento”, no menu superior. Lá estão 
disponíveis as informações para cadastramento dos pedidos de crédito e envio da 
documentação necessária. 

 
 
O valor máximo por operação varia de R$ 50 mil (microcrédito), R$ 200 mil (micro e pequenas 
empresas) até R$ 1,5 milhão (para as demais empresas). O prazo de pagamento é de 60 meses, já 
incluída a carência que pode variar de seis a 24 meses. Importante destacar que a liberação dos 
recursos será facilitada, mas sempre condicionada à análise de crédito. 

 
 
 
 
Rafael Varela | Ascom Sedac Sylvia Bojun 
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Município: Passo Fundo Instituição: Museu Zoobotânico Augusto Ruschi 

Orientação 1: 

 
 

 
 
 
 
 

Informatização do acervo do Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar ICB/UPF) 
 
 
 

O Museu Zoobotânico Augusto Ruschi, (Muzar) vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas da 
Universidade de Passo Fundo (ICB/UPF), conta com a informatização do acervono sistema Rede speciesLink 
através do projeto “Segurança e informatização do acervo do Museu Zoobotânico Augusto Ruschi”. O projeto 
foi contemplado pelo edital “Pró-cultura RS FAC dos Museus”, da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), 
por intermédio da Diretoria de Fomento do Governo do Estado, em parceria com o Sistema Estadual de Museus 
(SEMRS) e com o Colegiado Setorial dos Museus. 

 
 

A Rede speciesLink é um sistema distribuído de informação que integra dados primários de coleções 
científicas. O acervo do Muzar está disponível no speciesLink e pode ser acessado pelo endereço 
http://www.splink.org.br/. O sistema oferece várias formas de busca, desde o nome da espécie até a 
localização. As coleções do Muzar estão registradas pela sigla UPF, a qual pode ser usada como código da 
coleção. 

3ª Região 
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Orientação 2: 
 
 
 
 

 
 

 
O Museu Zoobotânico Augusto Ruschi do Instituto de Ciências Biológicas da UPF apresenta a exposição 
“Toxinas da Natureza” de forma online, contribuindo com as escolas para atividades remotas. 

A exposição “Toxinas da Natureza” tem como objetivo esclarecer sobre a toxicidade das plantas e o veneno 
dos animais, os sintomas quando ocorrem acidentes com as pessoas e animais domésticos, bem como as 
funções desses animais na natureza. 

A dinâmica da exposição acontecerá da seguinte forma: perguntas serão lançadas nas redes sociais 
facebook.com/muzaricbupf e instagram.com/muzaricbupf durante a semana e as repostas serão disponibilizas 
no site www.upf.br/muzar nas sextas-feiras.



Secretaria de Estado da Cultura 
Sistema Estadual de Museus - SEM/RS – fone/fax: (51) 32885476 ou 5477 

Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar, Ala norte, 90119-900 - PORTO ALEGRE – RS 
semrsmuseus@gmail.com 

 

Município: Soledade Instituição: Museu das Pedras Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo 
 
 
 
 
 

 
 
 
O MUSEU DA PEDRA E MINERALOGIA EGISTO DAL SANTO estará recebendo muitas visitas e convida 
você a participar deste encontro que traz a maior feira de gemas e joias da América Latina. 
 
Local: Museu da Pedra e da Mineralogia Egisto Dal Santo – Soledade, RS. 
Data: 28 de abril a 28 de junho 
Horário: 10h às 21h. 
.  

 
De 02/05 a 28/06 mediante agendamento através do telefone (54) 3381- 9015 
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