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CHAMADA PÚBLICA Nº 067/2022 

 
 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), juntamente com o Campus 

Frederico Westphalen, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), torna 

público o cadastramento de ações controladas de cultura e lazer no âmbito do 

evento “Sou UFSM Seja Você Também” (Campus UFSM/Frederico 

Westphalen), conforme consta no Projeto  057607 e de acordo com o que 

segue: 

 
 
1. Sou UFSM Seja Você Também 

O evento “Sou UFSM Seja Você Também”, que acontecerá no dia 11 de 

novembro de 2022, objetiva recepcionar as/os estudantes do Ensino Médio das 

escolas da região e divulgar os cursos de graduação oferecidos no Campus da 

Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen. Além disso, 

visa orientar as/os estudantes do Ensino Médio sobre as formas de ingresso, 

cronogramas e documentações necessárias, bem como as oportunidades de 

assistência estudantil oferecidas pela UFSM.  

 
 
2. Cadastramento 

As empresas interessadas em apoiar as atividades de cultura e lazer  

planejadas para o evento “Sou UFSM Seja Você Também” poderão desenvolver 

ações controladas de cultura e lazer com divulgação da sua marca, dentro do 

Campus da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen, 

durante o evento, como forma de contrapartida pelo suporte oferecido. Para 

tanto, será realizado o cadastramento das propostas, por meio eletrônico, 

através do e-mail: sejaufsmfw@ufsm.br, com assunto “Sou UFSM Seja Você 

Também”. 

mailto:sejaufsmfw@ufsm.br,
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O cadastramento ocorrerá no período de 10 a 11 de novembro de 2022. 

 
 
3. Critérios de cadastramento 

 
3.1. Serão cadastradas ações controladas de cultura e lazer de empresas 

interessadas em apoiar e desenvolver as atividades artísticas, culturais 

distribuição de brindes e de divulgação, realizadas no período do evento 

supracitado, no dia 11 de novembro 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 que atenderem ao edital serão divulgadas pelo site do 

Campus UFSM/FW (https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-

westphalen/), no dia 11 de novembro de 2022. 

 
 
4. Disposições Gerais 

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

proponente, inclusive o translado à UFSM/FW. 

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

das propostas submetidas. 

4.3. 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.  

4.4. A não aceitação de inscrição ou inaptidão da proposta apresentada ficará 

a cargo da Comissão Julgadora designada pela Direção do Campus 

UFSM/FW. 

4.5. A divulgação do resultado final homologado será feita pelo site do Campus 

UFSM/FW (https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/) 

no dia 11 de novembro de 2022. 

4.6. A UFSM emitirá um Termo de Autorização (Anexo II) devidamente assinado 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/
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e entregue às partícipes selecionadas. 

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

com as regras do edital. 

4.8. É expressamente vedada a realização de atividades de cunho político 

partidário e/ou eleitoral no evento institucional. 

 
Santa Maria 10 de novembro de 2022. 

 
 
 

Eliane Pereira dos Santos 

Vice-Direção Campus UFSM/FW 



 

 

 

ANEXO I 

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 
PROPONENTE:    

 

 

EMAIL:    
 

 

TELEFONE:    
 

 

ATIVIDADE:    

PROPOSTA: 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo II 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 
 

 

Fica autorizada a empresa   , 

devidamente credenciada por meio da Chamada Pública 067/2022, para a 

realização da atividade do evento da “Sou UFSM Seja Você 

Também”, que ocorrerá no dia 11 de novembro de 2022, na UFSM/FW.
 
 
 
 
 

 


