
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Dados gerais 
NOME DO PROJETO: REVITALIZAÇÃO ESPAÇO “ANTIGA REITORIA”
COORDENADOR: ANA PAULA PERLIN
UNIDADE RESPONSÁVEL: PRE
RESUMO
Esta proposta coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão, visa transformar a referida edifcaaão em
um espaao destnado às atvidades, projetos e aaões da UFSM, nas diferentes áreas do conhecimento,
voltadas  para  a  comunidade  local  e  regional,  promovendo  o  desenvolvimento  e  a  inovaaão.  A
consttuiaão deste espaao fsico, destnado à aaões voltadas para a comunidade local e regional, visa
ampliar o acesso da sociedade às atvidades desenvolvidas no âmbito da UFSM. Ainda, acredita-se
que ter  um espaao onde circulem grupos  e empresas  incubadas,  empresas  juniores,  comunidade
acadêmica e sociedade, permitrá com que se trabalha a inovaaão em um contexto mais aberto de
geraaão de ideias e soluaões. Também, pretende-se que esse espaao proporcione à comunidade local,
atvidades artístcas e culturais. 

OBJETIVO:
O presente projeto tem como objetvo propor a revitalizaaão e reconfguraaão do uso do prédio da
Antga Reitoria, transformando-o em um espaao voltado para relaaões comunitárias e inovaaão.

JUSTIFICATIVA E BENEFÍCIOS ESPERADOS:
O presente projeto abarca a proposta de revitalizaaão e reconfguraaão do uso do prédio da Antga
Reitoria,  visto  que  as  atvidades  didátcas  desenvolvidas  neste  espaao  serão  transferidas  para  o
Campus Sede no decorrer de 2019. Esta proposta pretende evidenciar  a importância histórica do
prédio da Antga Reitoria para a UFSM, visto que esta edifcaaão sediou o Gabinete do Reitor no início
das atvidades da Universidade. Ainda, destaca-se o valor arquitetnnico do prédio que data da década
de 1960, bem como a sua localizaaão privilegiada e central, facilitando o acesso da comunidade local
para as diferentes atvidades que serão desenvolvidas e propostas para o referido espaao. 

Principais benefcios:

- Consttuir um espaao voltado para a realizaaão de aaões e atvidades de extensão, proporcionando a troca de 
conhecimentos entre a comunidade acadêmica e a sociedade; 
- Implantar uma infraestrutura com espaaos de uso colaboratvo, disponibilizados à comunidade acadêmica 
para a realizaaão de atvidades de ensino, pesquisa e extensão, estmulando aaões interdisciplinares;
- Disponibilizar aos incubados e empresas juniores da UFSM uma infraestrutura, na qual possam realizar as 
suas atvidades, bem como divulgar seus produtos/serviaos à comunidade local;
- Proporcionar a comunidade local o acesso ao conhecimento gerado na UFSM por meio de capacitaaões, 
atvidades formatvas, culturais e artístcas; 
- Consttuir um espaao de aprendizado inovador e multdisciplinar que será disponibilizado à comunidade 
acadêmica. 

PRINCIPAIS ENTREGAS:
 Regimento de uso do prédio;
 Proposta de ocupaaão do espaao;
 Revitalizaaão do Hall (Mural);
 Implantaaão do espaao de comercializaaão e divulgaaão dos produtos/serviaos dos incubados, 
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empresas juniores, grife e projetos da UFSM;
 Indicaaão de prioridades para a reforma;
 Publicaaão de uma chamada para uso dos espaaos conforme disponibilidade dos mesmos.

Classificação estratégica – PDI – 2016-2026 (em ordem de importância)

Lista de objetvos do PDI 2016- 2026

Código do objetio Descrição do objetio

PR-D6-02 Insttuir um processo de relacionamento e colaboraaão c/ os diversos 
setores da sociedade 

AS-D6-03 Desenvolver projetos de extensão com foco na intervenaão, transformaaão 
e desenvolvimento da sociedade 

PR-D6-01 Fomentar projetos de pesquisa aplicados a problemas da sociedade e da 
universidade 

AS-D6-02 Oferecer serviaos de apoio à comunidade em consonância com a polítca de 
inovaaão e de extensão universitária 

AS-D6-01 Desenvolver projetos relacionados a polítcas públicas nas áreas de saúde, 
educaaão, inclusão social, gestão ambiental e outras 

Classificação estratégica – Plano de Gestão – 2018-2021 (em ordem de importância)

Lista de objetvos do Plano Gestão 2018-2016

Código do objetio Descrição do objetio
6.01 Garantr maior visibilidade à insttuiaão
6.02 Fomentar a integraaão com a sociedade e o mercado 

6.03 Incrementar o número de empresas/empreendimentos graduados pelas 
incubadoras social e tecnológica 

6.04 Fortalecer as aaões de extensão 

6.08 Fomentar as atvidades de empreendedorismo e integraaão dos grupos de 
pesquisa e as incubadoras 

Metas
Descrição Indicador

Designaaão de um Comitê Gestor do prédio;
Mapeamento das atvidades e das demandas de espaao; Número de espaaos disponíveis
Análise da edifcaaão e das necessidades de intervenaão e 
obras; 

Número de chamados realizados a 
Proinfra

Defniaão e alocaaão dos espaaos conforme o mapeamento 
de necessidades e necessidades de intervenaão 
(economicidade);

Percentual de ocupaaão dos 
espaaos disponibilizados

Avaliaaão das possibilidades de parcerias público-privadas 
para uso dos espaaos;

Percentual de parcerias 
estabelecidas

Manutenaão e obras de adaptaaão dos espaaos. Número de chamados realizados a 
Proinfra
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https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/wp-content/uploads/sites/344/2020/02/ObjetivosPlanoGest%C3%A3o.pdf
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/wp-content/uploads/sites/344/2020/02/ObjetivosPDI.pdf


Fases Ínicio Fim
Consttuiaão de um comitê gestor para discutr o presente projeto e analisar as
demandas de espaao e propor a reconfguraaão de uso da Antga Reitoria Mar/20 Mar/20

Mapeamento das demandas de espaaos Mar/20 Jun/20

Análise das demandas e proposiaão de alocaaão dos espaaos
Mar/20 Jun/20

Realizaaão de chamada Pública para ocupaaão de espaaos na Antga Reitoria
Mar/20 Abr/20

Levantamento das necessidades de intervenaão e de obras Jan/20 Jun/20

Transferência do Curso de Extensão em Música
Mar/20 Mar/20

Implantaaão dos espaaos da Incubadora Social Mar/20 Abr/20
Apresentaaão  de  uma  proposta  de  reconfguraaão  de  uso  e  do  regimento
interno do prédio  Mar/20 Abr/20

Revitalizaaão do Hall Mar/20 Abr/20
Implantaaão do espaao de comercializaaão e divulgaaão dos produtos/serviaos 
dos incubados, empresas juniores, grife e projetos da UFSM; Mar/20 Dez/20

Ocupaaão dos espaaos disponibilizados por meio Da Chamada Pública Mai/20 Dez/20

Equipe
Flavi Ferreira Lisboa Filho; Jaciele Carine Sell; Ana Paula Perlin; Endrigo Aldori Gonaalves Souza; Victor De Carli 
Lopes; Elisandra Della-Flora Weinitschke; Natália Huber da Silva.
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