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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA   

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
EDITORA UFSM 

CHAMADA INTERNA Nº. 28/2020- PRE/UFSM  

CADASTRO DE ATIVIDADES PARA 47ª FEIRA DO LIVRO DE SANTA MARIA/RS 
 

A Universidade Federal de Santa Maria, através da Pró-Reitoria de Extensão e da 
Editora UFSM, torna pública a abertura de inscrições para formação de cadastro de 
projetos para desenvolver oficinas, atividades artísticas, educativas e/ou culturais a 
serem realizadas em ambientes virtuais durante a 47º edição da Feira do Livro de 
Santa Maria, que será realizada do dia 01 ao dia 10 de Outubro de 2020 no formato 
online. 

 
1. Do objeto 

1.1 A presente chamada tem por objetivo efetuar o cadastro de propostas para 
desenvolvimento de oficinas, atividades artísticas, educativas e/ou culturais 
durante a 47ª Feira do Livro de Santa Maria, no “Estande Virtual da UFSM”. 

1.2 Poderão apresentar propostas servidores Técnico-administrativos em Educação e 
Docentes da UFSM. 

1.3 As propostas deverão ser desenvolvidas exclusivamente em ambiente virtual, 
com duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. 

1.4 O/A coordenador/a da atividade deverá observar os protocolos informados pelas 
autoridades sanitárias em relação ao covid-19 na elaboração e execução do seu 
trabalho. 

1.5 As transmissões das palestras e atividades serão realizadas através da página da 
PRE no Facebook que utilizará o StreamYard, aplicativo que permite até 6 pessoas 
em simultâneo no vídeo. Atividades que necessitem integração direta com maior 
número de participantes poderão utilizar plataforma Google Meet, a combinar 
com a CCA. 

1.5.1 Atividades pelo Google Meet deverão ocorrer mediante inscrição dos 
participantes que deverão informar nome e CPF para que o acesso seja 
autorizado. 

1.5.2 As inscrições de participantes para atividade via Google Meet serão realizadas 
através do e-mail editais-cultura.pre@ufsm.br após a divulgação da 
programação do “Estande Virtual da UFSM” até o dia anterior à realização da 
atividade. 

 
2. Inscrições 
2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail 

editais-cultura.pre@ufsm.br no período de 11 de agosto a 04 de setembro de 
2020 (Até às 23h e 59min)  

2.2 O Formulário de Inscrição (Anexo I) deverá ser preenchido e anexado ao e-mail. 
2.3 As propostas submetidas, deverão estar devidamente registradas no portal de 

projetos como atividade de extensão. 
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3. Dos recursos financeiros 
3.1 A Coordenadoria de Cultura e Arte, garante custeio de material gráfico e de 

consumo (disponível no almoxarifado central da instituição), respeitado o limite 
orçamentário e a disponibilidade técnica do ano de 2020. 

3.2 Quando devidamente justificada no plano de trabalho, será possível o pagamento 
de uma cota mensal de bolsa para estudante (12 horas de atividade semanal no valor 
de R$ 250,00), para cada proposta desenvolvida. 

3.3. Outras demandas necessárias para o desenvolvimento das propostas, serão 
avaliadas conforme disponibilidade técnico-financeira. 

 

4. Disposições gerais 
4.1 A execução da atividade proposta, qualidade visual, conteúdo e informações são 
responsabilidade do proponente. 
4.2 A submissão de proposta não implica em participação automática dos proponentes 
nas atividades virtuais da UFSM na 47ª edição da Feira do Livro de Santa Maria. 
 

Santa Maria, 11 de agosto de 2020. 
 
 
 

Rudinei Soares Pereira   

Pró-reitor de Extensão Substituto da UFSM 

SIAPE 379496 

 

Daniel Arruda Coronel  

Diretor da Editora, Livraria Grife 
SIAPE 1844453 

 

Edson Luiz Pavão Borges 

Coordenador de Cultura e Arte Substituto 

SIAPE 2906361 
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