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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. 

 

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

 

Atividade 1: 

 

 

 

 
 

 

 

MUSEU DAS PEDRAS PRECIOSAS E MINERALOGIA EGISTO DAL SANTO 

 

 

Soledade, comemora 144 anos de memória, tradição e historia e para formar essa identidade o Museu das 

Pedras Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo, está a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, 

somando as heranças sociais e tradicionais passadas através das gerações, preservando o patrimônio 

cultural de uma forma sensível e holística tornando um espaço dinâmico, de comunicação e exposição dos 

testemunhos do homem com sua coragem, insistência e fé e da natureza impar e abençoada, com seus 

minérios escondidos no ventre da terra. 

Ágatas, ametistas, opalas, citrinos, turmalinas, cristais entre outras pedras preciosas aguçam a curiosidade 

de um garimpo e confere um espetáculo perfeito de brilho e riqueza, sem esquecer da viagem virtual, em 

uma cabine 6D que levará você a uma experiência incrível. 

E assim continuamos garimpando tesouros e memórias, polindo nossas heranças, lapidando nossa 

identidade e construindo nossa alma de um ser protegido pelas energias que vem das Pedras Preciosas. 

Venha conhecer, seja um garimpeiro de conhecimento, brilho e emoção. 

 

3ª Região 
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Município: Passo Fundo                           Instituição: Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e Museu Histórico Regional 
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Município: Passo Fundo                                                                          Instituição: Museu de Artes Visuais Ruth Schneider 

 

 

 Atividade 1: 

                                                         

 

 

Oficina de Arteterapia 

 
 

A Oficina de Arteterapia que tem como parceiro o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS) 

retoma as atividades. A ação está vinculada ao Programa Comunidades Sustentáveis e ao Projur Mulher 

Cidadã, da Vice- Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo 

(VREAC/UPF). Os encontros ocorrem nas terças-feiras à tarde, no Setor Educativo do Museu por meio de 

atividades realizadas com materiais reutilizáveis para a melhor idade. Segundo a orientadora da oficina, 

professora e coordenadora do curso de Artes Visuais da UPF, Me. Mariane Loch Sbeghen, as integrantes 

do grupo tem autonomia para desenvolver as atividades. “Não é usado o formato tradicional, onde o 

professor manda e o aluno faz”, declara. Mariane também comenta como as ações despertam o lado 

criativo das participantes, em que cada uma tem a sua personalidade, trazendo a sua criatividade e 

sensibilização à tona.  

 

A cooperação do grupo é destaque para a professora de biologia aposentada, Delma Fontana (56), ela 

explica que por mais que a atividade seja realizada individualmente, a cooperação entre as participantes é 

o que faz a diferença. “É o trabalho de todas. Cada uma coloca o máximo de si naquele momento”, analisa. 

Já a professora de artes aposentada, Valderes Schneider Medina (71), revela que um dos aspectos da arte 

terapia que lhe encanta é que, cada uma do grupo tem sua história e vem de uma profissão ou instrução e 

que isso lhe estimula a continuar na arte terapia.  

 

Outro ponto notório para Valderes é a disponibilidade do Museu para com as participantes. “O museu está 

aberto a esse grupo, a gente vai ver as exposições. Me dá muita alegria, realização e satisfação”, afirma. 

Desta forma, as interessadas em participar da oficina de Arteterapia podem entrar em contato com o 

MAVRS pelo telefone (54) 3316-8586 ou 3316-8587, pelo e-mail mavrs@upf.br. Lembrando que as vagas 

são limitadas.  

 

O MAVRS vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo 

Fundo (VREAC/UPF). 
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Atividade 2: 

 

Reabertura da exposição "Gênese - a construção do acervo do 

Museu de Artes Visais Ruth Schneider" 

 

 

 

 

 

Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS) 

Exposição "Gênese - a construção do acervo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider"  

 

Dias e horários: de terça a sexta-feira das 13h às 17h e no último domingo por mês, das 14h às 17h 

Endereço: Portal das Linguagens, ao lado do Centro de Eventos, Campus I da Universidade de Passo 

Fundo (UPF). 
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Atividade 3: 

 

 

 

MAVRS é parceiro do Consórcio de Gravuras do Museu do Trabalho de Porto Alegre 

Por: Franciele Moraes | MAVRS 

 

 

Estão abertas as inscrições para o Consórcio de Gravuras do Museu do Trabalho de Porto Alegre. O 

Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS) é um dos parceiros do Consórcio. Para participar, basta 

inscrever-se no site do Museu do Trabalho. A ação é realizada anualmente como uma forma de os 

apreciadores de arte adquirirem obras originais a valores acessíveis.  

 

Por meio do Consórcio, cada participante receberá 10 gravuras por mês, correspondentes aos meses de 

março a dezembro. Essas obras são de artistas convidados pelo Museu do Trabalho. Além disso, todos os 

sócios concorrem mensalmente a mais uma gravura por sorteio. Simultaneamente, como o MAVRS é 

parceiro da atividade, ganha uma gravura por mês para compor seu acervo. No momento da inscrição, o 

participante deverá informar que reside em Passo Fundo e que as gravuras serão retiradas no MAVRS. Os 

consorciados por meio do MAVRS, terão o valor da mensalidade do mês de março a dezembro, em 

R$110,00, o mesmo preço do Plano A.  

 

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail mavrs@upf.br e 

telefone (54) 3316-8586 ou 3316-8587. 

 

O MAVRS está vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 

Universidade de Passo Fundo (VREAC/UPF). 
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Atividade 4: 

 

 

MAVRS planeja exposição sobre feminicídio 

Por: Franciele Moraes 

 

 

A primeira reunião sobre o planejamento da exposição “Amor que mata: do sonho ao 

pesadelo do feminicídio no RS” e ações complementares, ocorreu na última quinta-feira, 4 de 

abril, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS). A exposição tem como objetivo 

abordar a luta conta a violência doméstica e de gênero. Sua inauguração será no dia 9 de maio, no 

Portal das Linguagens, Campus I da Universidade de Passo Fundo (UPF).  

  

A mostra convida o visitante a um mergulho profundo no sonho de amor, embalado por poemas de 

Frida Khalo e Pablo Neruda, e também apresenta fotografias de Fran Tobin, Francisco Severo e 

Suelena Moreira. A instalação versa o feminicídio em território gaúcho, instigando à reflexão 

sobre relacionamentos adoecidos e as saídas possíveis para mulheres que vivem tal situação.  

 

Além disso, a exposição integra a programação da Semana Nacional de Museus, do 

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), possui a curadoria das museólogas, Doris Couto e Leila 

Pedrozo e é realizada juntamente com o Instituto de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais Brasil (Idhesca), em parceria com a Comissão de Direitos Humanos de 

Passo Fundo (CDHPF) e o MAVRS. Os apoiadores são projetos e cursos de extensão da UPF que 

integram a Faculdade de Artes e Comunicação (FAC), Faculdade de Direito (FD) e o Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) e entidades externas. 

 

 Mais informações podem ser obtidas pelo (54) 3316-8586 ou 3316-8587 e pelo e-mail 

mavrs@upf.br. O MAVRS é vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 

Universidade de Passo Fundo (VREAC/UPF). 
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Atividade 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


