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CHAMADA PÚBLICA Nº 066/2022 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
CADASTRO PARA 29/11/2022 

 
 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), torna público o cadastramento de ações controladas de saúde, 

alimentação, cultura e lazer no âmbito do “DESCUBRA UFSM 2022” (campus 

de Santa Maria), conforme consta no Projeto 049918 e de acordo com o que 

segue: 

 
 

1. DESCUBRA UFSM 2022 

O Descubra UFSM 2022, tradicional feira de profissões da Universidade 

Federal de Santa Maria, que acontecerá nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 

2022, tem por objetivo central divulgar aos visitantes os cursos da instituição e 

as iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação da 

Universidade. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, atraindo 

principalmente estudantes de ensino médio e fundamental, suas famílias e 

escolas. O Descubra UFSM abre espaço para divulgação de todos os níveis e 

modalidades de ensino presentes na Universidade, da educação infantil até a 

pós-graduação, passando pelo ensino médio, médio integrado, técnico 

subsequente (pós-médio), educação a distância (EaD) e graduação presencial 

(bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia). O Descubra 

também dá visibilidade às ações e projetos de diversos setores da 

Universidade, como as pró-reitorias, o Jardim Botânico, o Planetário, a Editora 

UFSM, grupos de pesquisa, laboratórios, ateliês, a Agência de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (AGITTEC) e os campi descentralizados da 

UFSM, localizados em Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das 

Missões. 
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2. Cadastramento 

As empresas interessadas em apoiar as atividades artísticas, culturais, de 

saúde, de alimentação e de divulgação planejadas para o DESCUBRA UFSM 

2022 poderão desenvolver ações controladas de saúde, alimentação, cultura e 

lazer com divulgação da sua marca, dentro do campus sede da Universidade 

Federal de Santa Maria, durante o evento, como forma de contrapartida pelo 

suporte oferecido. Para tanto, será realizado o cadastramento das propostas, 

por meio do envio do Anexo II preenchido para o e-mail: prograd@ufsm.br, com 

assunto “DESCUBRA UFSM 2022 – CHAMADA PÚBLICA 066/2022”. 

O cadastramento ocorrerá no período de 17 a 29 de novembro de 2022. 

 
3. Critérios de cadastramento 

 
3.1. Serão cadastradas ações controladas de saúde, transporte, alimentação, 

cultura e lazer de empresas interessadas em apoiar e desenvolver as atividades 

artísticas, culturais, de saúde, de alimentação, distribuição de brindes e de 

divulgação, realizadas no período do DESCUBRA UFSM 2022, nos dias 01, 02 e 

03 de dezembro de 2022. 

3.2. Todas as empresas que atenderem às demandas do evento poderão ser 

cadastradas, de acordo com as informações apresentadas no Anexo I. 

3.3. As empresas poderão participar de mais de um dia do evento. 

3.4. As empresas que atenderem ao edital serão divulgadas pelo site da Pró- 

Reitoria de Graduação após o dia 29 de novembro de 2022. 

3.5. O translado até o local do evento e retorno, bem como a organização do 

material a ser disponibilizado são de responsabilidade da empresa proponente. 

 
4. Disposições Gerais 

 
4.1. A execução da atividade proposta cadastrada será de responsabilidade do 

proponente, inclusive o translado ao campus Camobi, Santa Maria, bem como 

o seu retorno. 

mailto:prograd@ufsm.br
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4.2. A Pró-Reitoria de Graduação apresenta no Anexo I as sugestões de 

atividades a serem desenvolvidas no DESCUBRA UFSM 2022. O proponente 

pode escolher, de acordo com seu interesse, qual ou quais quer desenvolver ou 

apoiar. 

4.3. O resultado da chamada pública será divulgado como “Apta” para cada uma 

das propostas submetidas. 

4.3.1. O chamamento das propostas “Aptas” que correspondam às necessidades 

e programação do evento ocorrerá através do e-mail de contato informado no 

momento da inscrição. 

4.3.2 A não aceitação de inscrição ou inaptidão da proposta apresentada ficará 

a cargo da Comissão Julgadora, que será designada pelo Pró-Reitor de 

Graduação, sendo composta por servidores da UFSM. 

4.3.3 A divulgação do resultado final homologado (após o julgamento de recursos 

ou de expiração do prazo para interposição) será feita pelo site da Pró-Reitoria 

de Graduação após o dia 29 de novembro de 2022 . 

4.4 A UFSM emitirá um Termo de Autorização (Anexo III) devidamente assinado 

e entregue às partícipes selecionadas. 

4.5 O ato de inscrição importa em expressa anuência dos(as) candidatos(as) 

com as regras do edital. 

4.6 É expressamente vedada a realização de atividades de cunho político 

partidário e/ou eleitoral no evento institucional. 

4.7 A autorização de uso dos espaços do DESCUBRA UFSM 2022, de que 

trata a presente Chamada, não é gratuita, uma vez que implica em 

contraprestação por parte da Administração Pública. 

 

Santa Maria, 25 de novembro de 2022. 

 
Jerônimo Siqueira Tybusch 
Pró-Reitor de Graduação 
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ANEXO I 

 

 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O 

DESCUBRA UFSM 2022 

 

 
Atividade 01: AÇÕES DE SAÚDE 

Local: Centro de Eventos UFSM - Campus sede 

Data: 01, 02 e 03 de dezembro de 2022 

SUGESTÕES: Verificação de pressão arterial; testes rápidos de glicose; 
verificação da frequência cardíaca, dentre outros. 

 
 
Atividade 02: ALIMENTAÇÃO 

Local: Centro de Eventos UFSM - Campus sede 

Data: 01, 02 e 03 de dezembro de 2022 

SUGESTÕES: Distribuição gratuita de erva-mate e água quente; distribuição 
gratuita de sorvetes e picolés; distribuição gratuita de balas e doces; distribuição 
gratuita de salgadinhos, pipocas, algodão-doce, dentre outros. 

 
 
Atividade 03: CULTURA E LAZER 

Local: Centro de Eventos UFSM - Campus sede 

Data: 01, 02 e 03 de dezembro de 2022 

SUGESTÕES: Piscina de bolinha; pula-pula; pintura facial; distribuição de brindes 
(brinquedos; balões; artigos de papelaria); brincadeiras, dentre outros. 
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ANEXO II 

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 
EMPRESA PROPONENTE:    

 

CNPJ:    
 

RESPONSÁVEL:    
 

CPF: RG:    

 

EMAIL:    
 

TELEFONE: 

 
ATIVIDADE:    

PROPOSTA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 
 

Fica     autorizada     a     empresa , 

devidamente credenciada por meio da Chamada Pública 66/2022, para a realização da 

atividade do evento “DESCUBRA UFSM 2022”, que ocorrerá nos 

dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2022, no campus sede - Camobi, Santa Maria. 
 
 
 
 
 

 

Jerônimo Siqueira Tybusch 
Pró-Reitor de Graduação 


