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CHAMADA INTERNA 

CADASTRO PARA ATIVIDADES NOS EVENTOS DO VIVA O CAMPUS NO ANO DE
2022

A Pró-Reitoria de Extensão, através da Coordenadoria de Cultura e Arte, torna pública a abertura de

inscrições para formação de cadastro de projetos de ensino, pesquisa e extensão para desenvolver

oficinas, atvidades arístcas,  educatvas e/oou culturais  nos eventos “Viiva o Campusi no ano de

2022.

 

1. Da Justificativa:

O Viiva o Campus visa potencializar as habilidades e experiências movimentadas pela insttuição nas

suas  grandes  áreas  de  atuação,  mediando  essas  prátcas  com  a  comunidade  que  frequenta  o

campus nos  finais  de  semana.  Tem como objetvo incentvar a  partcipação cultural  e  arístca,

estmulando a comunidade em geral a conhecer e valorizar seu campus, promovendo integração e

lazer.

2. Do Objeto:

2.1. A presente chamada tem por objetvo efetuar o cadastro de propostas/oprojetos de Ensino,

Pesquisa  e  Extensão,  para  desenvolvimento  de  oficinas,  atvidades  arístcas,  educatvas  e/oou

culturais no Viiva o Campus nas prováveis datas: 29/o05, 03/o07, 11/o09, 23/o10 e 04/o12.

2.2. Poderão  ser  proponentes  de  atvidades  desta  chamada  interna  servidores:  Técnico-

administratvos em Educação e Docentes da UFSM.

2.3. As  propostas  submetdas  deverão  estar  devidamente  registradas  no  portal  de  projetos  da

UFSM.

2.4. O/oA coordenador/oa da atvidade deverá observar os protocolos informados pelas autoridades

sanitárias em relação à covid-19 na elaboração e execução do seu trabalho. 

3. Das Inscrições:

3.1.  As  inscrições  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  de  interessados  em desenvolver

oficinas, atvidades educatvas e/oou culturais no espaço insttucional da UFSM nos eventos do Viiva o

Campus  poderão  ser  realizadas  somente  por  meio  eletrônico,  pelo  e-mail  editais-

cultura.pre@ufsm.br .
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3.2. As inscrições ocorrerão em fuxo conínuo, estando abertas a partr da publicação deste Edital.

3.3.  Serão  consideradas  válidas  as  propostas  recebidas  até  15  dias  antes  da  data  de  interesse

indicada no formulário constante no Anexo I, que deverá ser anexado ao email de inscrição .

4. Da seleção das propostas:

 4.1. A CCA se reunirá quinzenalmente para analisar as propostas recebidas e sugerir aquelas que

melhor atendam aos objetvos do evento e que poderão integrar sua programação.

4.2. Após a análise a CCA formalizará a ata eletrônica através do PEN-SIE UFSM e tornará público o

resultado da seleção a cada quinze dias. 

4.3.  Não  serão  aceitas  propostas  de  cunho  religioso,  polítco  partdário,  que  promovam  a

discriminação de raça, credo, orientação sexual ou que viole os direitos humanos.

5. Disposições gerais:

5.1. A  execução  da  atvidade  proposta,  se  acolhida,  será  de  responsabilidade  do  proponente.

5.2. A UFSM disponibiliza como espaço o bosque em frente à Reitoria, o largo do Planetário e o

Espaço Multuso (parte interna e externa..

5.2.1. Para  mais  informações  sobre  o  espaço  destnado  para  execução  das  atvidades,  o

proponente  pode  consultar  a  CCA  através  do  email  editais-cultura.pre@ufsm.br ou  pelo

telefone/owhatsapp (55.991558263.

5.3. A  Pró-Reitoria  de  Extensão  selecionará  as  propostas,  respeitando  a  disponibilidade  física,

material e orçamentária da Insttuição.

5.4. A divulgação das atvidades caberá ao coordenador da atvidade e à Subdivisão de Divulgação e

Eventos/oPRE com o apoio da Coordenadoria de Cultura e Arte. 

5.5. A  submissão  de  proposta  não  implica  em  partcipação  automátca  dos  proponentes  nas

atvidades dos eventos do Viiva o Campus da UFSM.

5.6. As datas  previstas para a realização dos eventos podem ser  alteradas conforme mudanças

climátcas. Em caso de chuva, os eventos serão transferidos para outra data.

Santa Maria, 14 de abril de 2022.
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