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Edital 01/2021 - Mosaico Virtual “Monumento Origem” 
 

Chamada 3º Dia Estadual do Patrimônio Cultural da 3ª Região Museológica para a 
Exposição Virtual “Monumento Origem” 

 
1. Estão abertas, de 05 a 15 e agosto de 2021, as inscrições de monumentos que retratem a 

origem dos municípios da 3ª Região Museológica, para a realização do Mosaico Virtual 
“Monumento Origem” promovida pela 3ª Região Museológica do Sistema Estadual de 
Museus do Rio Grande do Sul (SEM/RS) 
 

2. O Mosaico Virtual “Monumento Origem” tem como objetivo reconhecer a origem dos 
municípios da 3ª Região Museológica, divulgando os monumentos que as representa e os 
município, na forma de exposição virtual, em comemoração ao 3º Dia Estadual do 
Patrimônio Cultural, promovido pela Secretaria da Cultura do RS. 

 

3. A exposição terá uma aparência de Mosaico e será realizada através de um site específico 
e divulgada através das redes sociais da 3ª Região Museológica, com o apoio do Museu 
Zoobootânico Augusto Ruschi do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo 
Fundo. 
  

4. Será aceita a inscrição de instituições e/ou pessoas físicas, através de preenchimento de 
formulário, com o envio de uma foto do monumento, a descrição por escrito e áudio ou 
vídeo, com a total responsabilidade pelas informações, isentando a responsabilidade da 
equipe coordenadora por tal. 
 

5. Os interessados em participar da exposição deverão realizar a inscrição pelo link 
https://forms.gle/ovrRP8ZQYgvhyn7cA com inserção de todas as informações solicitadas e 
a autorização do uso da imagem, preenchida e assinada, em PDF ou digitalizada, 
disponível no Anexo I deste edital.                                                                                                                   
 

6. A confirmação da inscrição será realizada pelo e-mail informado no formulário, após 
checagem do recebimento da inscrição e autorização. Caso o autor não receba essa 
mensagem de confirmação, deverá entrar em contato pelo telefone 54 3316 8316. 
 

7. Não há taxa de inscrição para participar da exposição. 
 

8. Cronograma: 
Período de inscrições: 05 a 15 de agosto de 2021 
Lançamento da Mostra Virtual: 17 de agosto 2021. 
  

https://forms.gle/ovrRP8ZQYgvhyn7cA
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Anexo I 
 

 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 

 
Eu, _____________________________________________________, portador(a) 

de cédula de identidade nº ______________________, autorizo a 3ª Região Museológica 

do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul a utilização de fotografia(s) e/ou 

imagem(ns) digital(is) de minha autoria, bem como a veiculação dela em qualquer meio de 

comunicação para fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento cultural sem 

quaisquer ônus e restrições, respeitando os devidos créditos.  

 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a 

cessão de direitos da veiculação das imagens, não recebendo para tanto qualquer tipo de 

remuneração. 

 

 

Cidade, _____ de _______________ de 2021. 

 

 

Assinatura ___________________________________. 

 

 


