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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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Orientação 1: 

 

 

Há 500 museus de todo o mundo que estão a oferecer visitas virtuais (gratuitas) 

 

O Rijksmuseum, o MoMA, o Musée d’Orsay ou o museu de Van Gogh são alguns deles. É uma boa forma 

de aproveitar o isolamento. 

 

  
 

Museu Van Gogh, Amsterdam. 

 

Por causa da pandemia global do novo coronavírus, e para conter a propagação, muitos dos museus mais 

famosos do mundo tiveram que encerrar – por uma questão de saúde pública. No entanto, muitos deles têm 

as portas digitais abertas para os visitantes virtuais que estejam interessados. 

Numa iniciativa promovida pela plataforma da Google dedicada à arte e à cultura, e pensada em todas as 

pessoas que estão em isolamento pelo mundo, mais de 500 museus juntaram-se para oferecer estas visitas 

online às suas coleções. E não há bilhetes nem filas para entrar. 

Pode conhecer as obras que se encontram no Rijksmuseum ou no Museu Van Gogh, nos Países Baixos, 

mas também ver a coleção do Musée d’Orsay, em França, ou o espólio do MoMA, nos EUA. A lista inclui 

ainda a Uffizi Gallery, em Itália; Belvedere, na Áustria; a National Gallery of Art, nos EUA; ou o Museo 

Dolores Olmedo, no México; entre tantos outros que pode conhecer online. 

Texto: Ricardo Farina 

 

Copie e cole o link https://artsandculture.google.com/partner?hl=en para as visitas virtuais. 

 

mailto:semrsmuseus@gmail.com
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en


                         Secretaria de Estado da Cultura  
Sistema Estadual de Museus - SEM/RS – fone/fax: (51) 3288.7530 

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

semrsmuseus@gmail.com 

Orientação 2: 

 

Prezados (as), 
 

  

No momento em que os (as) cumprimentamos, informamos que a Secretaria de 
Estado da Cultura (Sedac), por meio das assessorias de Diversidade e de 

Culturas Populares, Tradição e Folclore, está desenvolvendo a campanha “Abril 

Azul – Respeito para além do espectro” - uma ação de sensibilização que tem 
por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim 

reduzir a discriminação e o preconceito. 
  

Tal iniciativa se baseia no fato de que em 2007, a Organização das Nações 

Unidas – ONU, declarou 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do 
Autismo. Um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido por “Transtorno 

do Espectro Autista – TEA”, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo 

o mundo. 
 

Portanto, convidamos a todos (as) que nos acompanhem nessa campanha, 

usando as hashtags #RESPECTRO #SedacRS #NovasFaçanhasNaCultura 

#AbrilAzul 
#Autismo #DiaMundialDoAutismo. Logo, encaminhamos informações da 

campanha (em anexo), e enviaremos o material informativo para que seja 
divulgado, durante o mês de abril, interagindo através do ciberespaço no sentido 

de envolver a sua comunidade no que diz respeito à busca por uma cultura de 

paz e respeito. 
 

 

Desde já, gratos pela adesão. 
  

 
Atenciosamente 

  

                                                                

                                                         Gabriella Meindrad 

                                          Assessora Técnica de Diversidade Cultural  

                              Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul 
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Orientação 3: 

 

 

 

 
 

O ICOM Brasil está reunindo informações sobre programação virtual dos 

museus para divulgação nas redes sociais. 
 

 

Participe do formulário online “Museus Digitais”. A ideia é reunir e 
compartilhar as informações sobre os recursos digitais dos museus no Brasil, 

nestes tempos de restrição da mobilidade em função do Coronavírus. 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdovhShzc1zZ63tiNpL4xz5ciMF_
aD-5HJs47JYDs24vx1JYQ/viewform?fbclid=IwAR1Wma6a-

gsBIbGCj_uQN71k0t_kkJSoYSXLEF9fFZddnpyDH6i4Nm4cvk8 
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Município: Porto Alegre                                                             Instituição: Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo 

 

 

 

 

 

  1ª Região  
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Município: Porto Alegre                                                                                                                Instituição: Museu da UFRGS 

 

 

 

 

Prezados, 

 

 

Estamos com as atividades suspensas por tempo indeterminado 

para evitar a transmissão e o contágio do Covid-19. Esperamos 

o esforço e a compreensão de todos nesse momento. 

Continuamos trabalhando em casa e os e-mails serão 

respondidos dentro das possibilidades. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Museu da UFRGS 
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Município: Porto Alegre                                                                       Instituição: Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS 

 

 

 

 

 

 

Prezados, 
 

Diante da evolução do coronavírus, o Museu de Ciências e Tecnologia da 

PUCRS segue as orientações da Universidade e permanecerá fechado até 12 de 
abril. 

Os contatos estão sendo realizados exclusivamente de forma eletrônica via e-

mail, tendo em vista que as equipes que atendem as demandas do Museu 
comprem sua jornada de trabalho de forma remota ou por revezamento. 

Sua dúvida será encaminhada para a equipe responsável e em breve será 

realizada. 
Em principio, os agendamento de visita e de aniversários geniais serão 

permitidos apenas a partir de 15 de abril. 

Acompanhe o site do Museu (www.pucrs.br/mct) para manter-se informado os 
demais programas e serviços, como o PROESC e o PROMUSIT. 

Agradecemos a compreensão. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

 

 

 

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

Perfil oficial no 

Facebook: www.facebook.com/museudapucrs 

___________________________________ 

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40  

CEP: 90619-900 

Fone: 3320.3521 

www.pucrs.br 
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Município: Porto Alegre                                                             Instituição: Museu Sport Club Internacional – Ruy Tedesco 

 

 

 

 

Durante o período em que o Museu do Sport Club Internacional - Ruy Tedesco encontra-se 

fechado ao público, devido às orientações do Ministério da Saúde para evitar a 

disseminação do novo coronavírus (Covid-19), a equipe de funcionários segue 

desenvolvendo conteúdos que abastecem as redes sociais do Museu do Inter. 

 

No Instagram, Facebook e Twitter, esses conteúdos são compartilhados quase que 

diariamente. São publicações que reúnem fotos, vídeos e pequenos textos que contam a 

história do Sport Club Internacional de forma segmentada. 

 

Entre os assuntos abordados, estão curiosidades sobre o clube, jogadores, datas 

comemorativas, além de acervos inéditos, com uma vasta gama de troféus, camisas, 

chuteiras e bolas. Os assuntos são desenvolvidos de tal maneira para que os internautas 

consigam mergulhar, conhecer e se apaixonar pela história do Clube do Povo. 

 

  

Para acompanhar o Museu do Inter, basta seguir as redes sociais: 

Instagram: @museudointer  

Facebook: @museudointeroficial  

Twitter: @museudointer  

-------------------- 

 

 

Atenciosamente, 
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Município: Porto Alegre:                                                                                                                  Instituição: Museu das Ilhas 

 

  

 

 

 

Museu das Ilhas 

 
 

 

 

Principal canal de informações online: 
 

 

 

https://www.facebook.com/museudasilhas 

 

 

 

Rua Dr. Salomão Pires Abrahão, 160. 

Ilha da Pintada - Bairro Arquipélago 

CEP 90090-060 - Porto Alegre / RS / BRASIL 

 
(junto ao CTG Madrugada Campeira) 

 

 

 

Diretora do Museu: Sra. Teresinha Carvalho da Silva 

 

 

E-mail: museudasilhaspoa@gmail.com 

 

 

 

Fone: +55 (51) 98626-5456 
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Município: Viamão                                                                                               Instituição: Fundação Vera Chaves Barcellos 

 

 

 

Visite online a Exposição “Muntadas/Silveira: Diálogos .Mundo, Arte, Vida”, 

atualmente na Sala dos Pomares da Fundação Vera Chaves Barcellos 

  

Devido ao Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de calamidade 

pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), a Fundação Vera Chaves Barcellos, também 

preocupada com seu público, informa que permanecerá com suas instalações fechadas à visitação por 

período ainda indeterminado.  

  

Nosso espaço físico estará fechado, mas você pode nos acompanhar nas redes sociais: Instagram 

(@fvcb__) e facebook.com/fvcbarcellos. 

  

Aqui você encontrará conteúdo exclusivo, com imagens das obras e textos preparados para a 

exposição.  

  

Imagens da exposição 

https://drive.google.com/file/d/1zMqm6bvjHCuaxO5iFGc1snUljTxcykrR/view?usp=sharing 

Mais informações sobre a exposição 

https://drive.google.com/file/d/183rjVG7JuxBl8xVnjENIHxBLkdnL_PgY/view?usp=sharing 

  

  

A exposição “Muntadas / Silveira: Diálogos. Mundo, Arte, Vida”, programada para inaugurar no dia 21 de 

março de 2020,  pode ser vista montada na Sala dos Pomares, em formato PDF.  

  

A mostra, com curadoria de Pablo Santa Olalla, reúne mais de 40 trabalhos dos artistas Regina Silveira e 

Antoni Muntadas e teve o apoio da Bolsa de Arte de Porto Alegre, e do Instituto Cervantes. 

 

 

 

Fundação Vera Chaves Barcellos  

Avenida Julio de Castilhos, 159 | 6ºandar 

Porto Alegre | RS | Brasil 

Fone 55 51 3228-1445 

www.fvcb.com 
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