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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. 
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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=IwAR1Wma6a-
gsBIbGCj_uQN71k0t_kkJSoYSXLEF9fFZddnpyDH6i4Nm4cvk8 
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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: 

 

 
 

 

 

 

 

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 7:     
 

 

Lançamento do GT Museus do RS Mobilizados na Pandemia da Covid-19 

 

Prezados (as): 

Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, vimos informar que desde o final de abril o setor dos museus no 

Rio Grande do Sul ganhou mais uma frente de atenção para situação das instituições museológicas do 

estado do Rio Grande do Sul. 

O Grupo de Trabalho Museus do RS Mobilizados na Pandemia Covid-19, iniciativa motivada pelo 

atual cenário de propagação mundial da COVID-19, foi criado com objetivo de desenvolver ações sobre a 

situação dessas instituições para o período de pandemia e pós-pandemia. 
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O GT é composto por representantes do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus (ICOM-

Brasil), do Curso de Museologia e Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGMUSPA-UFRGS), da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), do Sistema Estadual de Museus RS (SEMRS-DMP-Sedac), das sete Regiões Museológicas do 

SEMRS e do Colegiado Setorial de Museus.  

Neste momento, o GT lança sua primeira ação para os museus. Trata-se de uma pesquisa com o objetivo 

de mapear as formas de preparo, organização e equipamentos das instituições do Rio Grande do Sul 

 relativas   às rotinas de trabalho nesse período de isolamento social e também no pós-pandemia. 

A partir de um formulário, produzido na plataforma Google Forms, os museus poderão informar sobre sua 

situação nesse período de pandemia e auxiliar na formulação de estatísticas e dados necessários para 

melhoria das políticas do setor. 

Convidamos e ressaltamos a importância de todas e todos trabalhadores de museus participarem da 

pesquisa para, assim, identificar as fragilidades e potencialidades das nossas instituições. 

O prazo para retorno do formulário terá quinze dias a contar da data de divulgação do mesmo. 

 

Acesse o link para preenchimento e remessa: 

https://forms.gle/gAu5qnreqPzarYJZ9 

 

A partir das discussões no GT, a Secretaria de Estado da Cultura do RS, por meio do Departamento de 

Memória e Patrimônio e Sistema Estadual de Museus RS, encaminha anexo o ofício nº 18  aos gestores 

das Secretarias Municipais de Cultura, bem como aos gestores das instituições museológicas do RS.  

 

Uma das finalidades do mapeamento é alimentar o mapa dos Museus RS online, o qual 

foi lançado dia 18 de maio, tendo como acesso o link:  

 bit.ly/3bO1Ixh 

 

Aguardamos retorno. 

 

Atenciosamente,     

 

Carine Silva Duarte 
Coordenadora do 

Sistema Estadual de Museus - SEMRS 

Secretaria de Estado da Cultura 
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Município: Arvorezinha                                                                                                           Instituição: Museu do Tijolo 

 

 

 

 
 

 

2ª Região  
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Município: Caxias do Sul                                                                                          Instituição: Unidade de Artes Visuais 

 

Orientação 1: 
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Orientação 2: 

 

 

Vamos Falar Sobre Arte? O que é e qual a função do AMARP? 
 

 

 
 

 

 

Vamos falar sobre arte? 

 

A Unidade de Artes Visuais preparou um conteúdo exclusivo para as redes sociais, a ideia é contar 

algumas curiosidades sobre o AMARP e as exposições de arte que acontecem aqui no Centro de Cultura 

Ordovás 

 

 

O que é o AMARP? 
 

O AMARP é a sigla para Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul. 

 

O setor responsável por este acervo é a Unidade de Artes Visuais (UAV) que realiza a guarda, a 

conservação, a manutenção e o registro das obras mantidas nesse acervo. 

 

O AMARP foi criado através do decreto nº 11.774 em 07 de maio de 2004. 
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Qual é a função do AMARP? 
 

Conservando a produção artística da cidade ao longo da história, o acervo é composto por mais de mil 

obras de artes em variados gêneros e linguagens de artistas que integraram o contexto cultural de Caxias 

do Sul, possibilitando que as gerações futuras tenham acesso a esse patrimônio para a compreensão do 

processo artístico local, regional e outros. 

 

O fortalecimento da cultura caxiense passa pela percepção de que conservar e proteger o patrimônio 

artístico também significa criar meios de aproximação entre arte e sociedade. 

 

 
 

 

Orientação 3: 

 

 

 
 

 

Para efetuar o cadastro, acesse: https://caxias.rs.gov.br/servicos/cultura/arte-e-

cultura/cadastro-de-artistas 

 

Para mais informações, acesse: https://caxias.rs.gov.br/noticias/2020/05/secretaria-da-

cultura-atualiza-cadastro-de-artistas-caxienses 
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Orientação 4: 
  

 

 
 

 

 

Como surgiu o AMARP? 

 

O AMARP (Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul), foi criado em 2004 por 

decreto extinguindo a Pinacoteca Aldo Locatelli e, a instalação atual – que se encontra no 

Centro Municipal de Cultura Ordovás - foi inaugurada em 2010 a partir de financiamento 

oriundo do Ministério da Cultura e da Administração Municipal pelo do título “Caxias Capital 

da Cultura”. 

 

 

É possível conhecer o AMARP? 

 

O AMARP está aberto para visitas com mediação por agendamento prévio na Unidade de Artes 

Visuais o ano todo, além de atividades relacionadas ao IBRAM, como a Semana Nacional dos 

Museus e a Primavera dos Museus, o acervo também participa de diversas exposições durante o 

ano. 

 

Assim que o período de isolamento acabar, interessados podem agendar uma visitação através 

do e-mail uniartes@caxias.rs.gov.br. 
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Orientação 5: 

 

 

 
 

 

Como funciona a manutenção e preservação do AMARP? 

 

O acervo inicialmente foi composto por obras de diferentes linguagens artísticas como 

gravuras, pinturas, esculturas, fotografia e desenhos, em diversos materiais como madeira, 

plástico, cera, cerâmica, argila, tecido, tinta, papel, etc. Porém, como o acervo se forma a 

partir de doações de produções também contemporâneas, as linguagens e materiais das obras 

que o integram atualmente tem se diversificado. Sendo assim, compõe também o acervo, 

vídeos, objetos, livros de artistas, ready-made, registros de intervenções e instalações, entre 

outros. 

 

A reserva técnica e sala de manutenção contam com equipamentos que auxiliam na 

preservação deste acervo, como por exemplo, o monitoramento da temperatura e da umidade, 

realizando registros dos índices diariamente. 

 

 

Como é feito o cuidado e higienização das obras? 
 

A obra de arte que fica exposta ao ar adquire, com o decorrer do tempo, uma camada de 

sujeira sobre si, o que pode causar manchas e escurecimento. Quando se verifica que a obra 

está escurecida ou opaca devido à exposição, mesmo que mínima, é necessário que seja feita 

a higienização. 
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Para limpar, é necessário saber qual período aquela obra foi produzida para assim utilizar-se 

um material de limpeza adequado que não prejudique-a. 

 

Na sala de manutenção do AMARP fazemos apenas processos de higienização mecânica com 

pincel seco, swab e bisturi, e química com água deionizada e álcool 96°. 

 

A remoção de versos de papel craft que eventualmente vem aderido à moldura também se faz 

necessário, visto que o mesmo é prejudicial por atrair traças. O mesmo é removido com uma 

solução de CMC (carboximetilcelulose) e água. 

 

Curiosidade: CMC é um espessante alimentício para doces! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Município: Caxias do Sul                                                                                                    Instituição: Museu dos Capuchinhos 

 

 

Orientação1: 
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Orientação 2: 
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