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DADOS GERAIS

Objetivos
- Difundir  e  valorizar  as  diversas  formas  de  expressão  artística  presentes  na

Instituição;
- Apoiar a realização de eventos artístico-culturais nos diversos campi da UFSM;
- Realizar edições do projeto “Viva o Campus” em todos os campi da UFSM;
- Apoiar Banda Sinfônica, Coro de Câmara e Companhia de Dança da UFSM;
- Apoiar  a  realização  de  eventos  institucionais  em  parceria  com  as  unidades

promotoras dos referidos eventos;
- Participar  das feiras do livro em Santa Maria  e cidades  em que a UFSM possui

campus.

Justificativa e benefícios esperados
- Democratização do acesso aos bens culturais; 
- Efetiva participação do público nos eventos promovidos;
- Grande visitação ao stand da UFSM nas feiras locais e regionais;
- Visibilidade regional para a Instituição.

Principais entregas
- Eventos de pesquisa, ensino e extensão;
- Eventos artísticos abertos à comunidade;
- Apresentações artísticas nas feiras do livro em cidade onde a UFSM tem campus.
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Classificação estratégica – PDI – 2016-2026 

Lista de objetivos do PDI 2016- 2026

Código do objetivo Descrição do objetivo

AS-D4-03
Desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e a 
produção artística e cultural.

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

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

Classificação estratégica – Plano de Gestão – 2018-2021 

Lista de objetivos do Plano Gestão 2018-2016

Código do objetivo Descrição do objetivo
D-3 Inclusão Social
D-6 Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

Metas
Descrição Indicador
02 apresentações artísticas durante o ano, sendo uma durante
a feira  do livro  nos campi de Cachoeira  do Sul,  Frederico
Westphalen, Palmeira das Missões, 01 em Silveira Martins e
04 em Santa Maria.

Número de público 
presente

10 edições do projeto “Viva o Campus” no campus de Santa
Maria; 02 nos campi de Frederico Westphalen, Palmeira das
Missões e Cachoeira do Sul; 01 em Silveira Martins.

Número de pessoas 
beneficiadas

Realização  de  02  apresentações  de  cada  grupo  (Banda
Sinfônica,  Coro  de  Câmara  e  Companhia  de  Dança  da
UFSM)  no  campus  de  Santa  Maria  e  uma  nos  diferentes
campi da UFSM.

Número de público 
presente

Fases Início Fim
Viva o campus Fase 1 – edital Fevereiro  Março

Fase 2 – realização Março  Dezembro

Apresentações dos campi
Fase 1 – contatos e 
editais

Fluxo contínuo

Fase 2 – realização Fevereiro  Dezembro
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Informações adicionais podem ser solicitadas à Pró-Reitoria de Extensão (PRE) através do e-mail
extensao@ufsm.br 
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