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.
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Orientação 2:

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=IwAR1Wma6agsBIbGCj_uQN71k0t_kkJSoYSXLEF9fFZddnpyDH6i4Nm4cvk8

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 3:

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 Bojunga | BRDE
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Orientação 4:

Curso “Inventário Participativo”

Aproveitamos a oportunidade pra avisar que acabamos de lançar mais um curso: Inventário Participativo.
Entre na página do Saber Museu e saiba mais!
Também produzimos uma vídeo aula sobre “Museus, Memória e Cidadania”, com o poeta, museólogo e
professor Mário Chagas, assim como uma entrevista realizada por ele junto à ativista da memória Mariia
Abadia Teixeira, do Ponto de Memória da Estrutural (DF). Explorando múltiplas dimensões da memória e
do patrimônio cultural, recuperando a história específica da luta pela permanência e pela memória em uma
comunidade periférica do Distrito Federal, os vídeos somam-se ao curso de Inventário Participativo no
intuito de estimular reflexões sobre conceitos e técnicas importantes para a pesquisa e a divulgação da
história de cada comunidade.
Links para acesso direto
Curso de Inventário Participativo: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/266
Videoaula sobre Museu, memória e
cidadania: https://www.youtube.com/watch?v=Eu_7hh2yAkE&feature=youtu.be&list=PLdivWesag139tF
uOTIE8xuebNnf9Nm6iB
Entrevista com Maria Abadia
Teixeira: https://www.youtube.com/watch?v=t47sL_sADXc&feature=youtu.be&list=PLdivWesag139tFu
OTIE8xuebNnf9Nm6iB

Atenciosamente,

Equipe Saber Museu
Coordenação de Museologia Social e Educação - COMUSE
Departamento de Processos Museais - DPMUS | Ibram/MinC
suporte.ead@museus.gov.br
(61) 3521-4439 | (61) 3521-4438
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Orientação 5:

Cursos com inscrições abertas

a)

Cursos com inscrições abertas:
a.
Curso “Plano Museológico”: acessar o
link https://www.escolavirtual.gov.br/curso/237
b.
Curso “Para fazer uma exposição”: acessar o
link https://www.escolavirtual.gov.br/curso/241
c.
Curso “Acessibilidade em Museus”: acessar o
link https://www.escolavirtual.gov.br/curso/268

b)

Duração dos cursos:
a.
Cursos de 20h: o participante terá 30 dias para concluir o curso, a partir da data de
inscrição;
b. Cursos de 40h: o participante terá 50 dias para concluir o curso, a partir da data de
inscrição;

c)

Certificado:
a.
Quem emite: Escola Virtual de Governo (EVG);
b.
Condição para obter certificado: aproveitamento mínimo de 60% nas atividades
avaliativas do curso;
c.
Como gerar o certificado:
i.
No perfil do participante na plataforma da EVG, escolher a opção
“Meus certificados”;
ii. Em seguida, clicar em “Gerar certificado”;
iii. Caso o participante não consiga gerar o certificado, entrar em contato
com a EVG pelo “Fale Conosco”, no seguinte
link: https://www.escolavirtual.gov.br/fale-conosco

d)

Gratuidade: todos os cursos são gratuitos.

Equipe Saber Museu
Coordenação de Museologia Social e Educação - COMUSE
Departamento de Processos Museais - DPMUS | Ibram/MinC
suporte.ead@museus.gov.br
(61) 3521-4439 | (61) 3521-4438
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Orientação 6:

Pesquisa “Ações educativas museais durante a pandemia do Covid-19”
Colegas Educadores e Educadoras Museais,

Título do e-mail: Pesquisa “Ações educativas museais durante a pandemia do Covid-19” CECA-BR e
REM-BR - Segue o link para a pesquisa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCepY7n_4RJJ1g02Ytew4e1xAcMpsgbdN9aMyz2J9KlmU
JIQ/viewform.
Estamos divulgando a pesquisa “Ações educativas museais durante a pandemia do Covid-19”, que tem
como objetivo mapear a situação das equipes educativas e as propostas de ação estabelecidas com o
fechamento dos museus por conta da situação de confinamento pelo coronavírus.
A partir dos resultados obtidos, vamos organizar uma carta aberta e um documento de recomendações para
os museus sobre a importância da manutenção das atividades educativas. Futuramente os dados serão
publicados em formato de artigo e estarão disponíveis para consulta.
Essa pesquisa é uma iniciativa da seção brasileira do Comitê para a Educação e Ação Cultural do
Conselho Internacional de Museus (CECA-BR/ICOM) e da Rede de Educadores em Museus do Brasil
(REM-BR), e deve ser respondida de forma individual. Ou seja, quanto mais educadores responderem,
mais dados vamos ter para subsidiar ações em prol dos do setor.
e dos profissionais da área.
Nesse momento é imprescindível demonstrarmos o quanto a manutenção do trabalho das instituições
culturais é relevante socialmente.
Solicitamos que acessem o link para responder o questionário até 26/04/2020.
Contamos com sua colaboração!

CECA-BR e REM-BR
Através da Rede de Educadores em Museus do RS
Andreia Becker
Coordenadora REMRS
Márcia Vargas
Professora de Arte Gravataí e Alvorada/RS
Especialista em Supervisão Escolar
Museóloga COREMRS 210-I
REMRS
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Orientação 7:

Olá amigos!

Meu nome é Eder Oliveira e sou museólogo.
Junto com meu amigo e também museólogo Matheus Cruz, tomamos a inciativa de discutir
os museus, sua existência e possibilidades diante da atual pandemia do covid-19, bem
como imaginar que novo formato de museus pode emergir a partir disso.
Para tanto criamos um canal do youtube.com chamado Concepção EM Montagem, onde
recebemos semanalmente colegas profissionais de museus, pesquisadores e docentes para
juntos analisarmos as questões do universo dos museus atualmente.
Teremos vídeos novos todas as semanas e tem muita coisa por vir.
Segue abaixo o link do canal:

Concepção EM Montagem
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Orientação 8:

Segunda rodada pesquisa CECA-BR e REM-BR "Ações educativas museais durante
a pandemia do Covid-19"

Colegas,

A pesquisa realizada pela seção brasileira do Comitê para a Educação e Ação Cultural do Conselho
Internacional de Museus (CECA-BR/ICOM) e pela Rede de Educadores em Museus do Brasil (REM-BR)
está na sua segunda fase e tem como objetivo continuar com o mapeamento da situação das equipes
educativas e das propostas de ação estabelecidas com o fechamento dos museus devido à pandemia de
Covid-19.
Caso você tenha preenchido a primeira pesquisa e a sua situação profissional no campo da educação
museal não tenha sido alterada, não é necessário responder novamente.
Lembramos que a pesquisa deve ser respondida por cada pessoa, de forma individual.
Ela ficará aberta para respondentes até 31/05/2020 no
link: https://forms.gle/XTdZoQYzbxFsb6wQ9
Os dados levantados irão contribuir para acompanhar a situação do campo da educação museal no país. Há
um Grupo de Trabalho analisando as informações já coletadas e as que serão coletadas a partir de agora.
Futuramente os dados serão publicados em formato de artigo e estarão disponíveis para consulta. Nesse
momento é fundamental mostrarmos a importância da nossa atuação de educadores museais para
a manutenção da relevância social dos museus.
Pedimos que incentivem suas equipes a preencher a pesquisa assim como contribuam para que ela chegue
a todas as pessoas que trabalham nos educativos dos museus.

Contamos com sua colaboração!
CECA-BR e REM-BR

Luciana Conrado Martins
Coordenadora, Seção Brasileira do Comitê para a Educação e Ação Cultural | Conselho
Internacional de Museus (CECA-BR)
55 11 993955868
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5ª Região

Município: Santa Maria

Instituiç ão: Museu do Imigrante Italiano

Site do museu para divulgação e visualização de acervo nas salas de exposição permanente:

http://www.museudoimigranteitaliano.org.br
Atenciosamente

Jacinta Pivetta Vizzotto
Arquivista - UFSM
Especialista em Gestão de Arquivos - UFSM
Mestre em Patrimônio Cultural-PPGPPC - UFSM
jmpivetta@yahoo.com.br
WhatsApp (055) 99944-4220
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Instituição: Museu Educativo Gama D’Eça

Município: Santa Maria

José Maria da Gama Lobo d'Eça, o Barão de Saicã

Assistam ao vídeo sobre o Museu Educativo Gama d'Eça produzido pela TV Campus-UFSM.
Acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=1bsi6RazS_A

Museu Educativo Gama d'Eça / UFSM
Rua do Acampamento, 81 - Centro
Santa Maria - RS
Contato: (55) 3220-9306
Endereço eletrônico: museuedu@gmail.com

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

