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CHAMADA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

DISCUSSÕES E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL JUNTO AO 

DISTRITO CRIATIVO CENTRO | GARE 

 
Considerando a adesão da Universidade Federal de Santa Maria à proposta de 

constituição do Distrito Criativo Centro-Gare, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Santa Maria, em parceria com diversas entidades. 

Considerando que Distritos Criativos são “Espaços urbanos criativamente 

transformados por pessoas que colaboram entre si em prol do desenvolvimento econômico 

sustentável. São áreas da cidade onde as pessoas desejam viver, trabalhar e se divertir 

porque ali sentem pulsar autenticidade, movimento, transformação, inspiração.” Ainda, que 

para “Criar um distrito criativo é trazer aquilo que é autêntico à tona, é mobilizar as 

pessoas que fazem parte de um território para transformar realidades a partir de um 

processo contínuo de escuta ativa àqueles que vivenciam diariamente a região, os 

verdadeiros especialistas do território.” 

Considerando o trabalho longevo, em especial de extensão e pesquisa, da UFSM no 

território de Santa Maria, em especial na região demarcada para o Distrito Criativo Centro-

Gare.  

Considerando a presença física da UFSM na região geográfica do Distrito Criativo 

Centro-Gare, em razão do Espaço de Ações Comunitárias e Empreendedoras – Antiga 

Reitoria (Res. N.30 de 05 de novembro de 2020).  

Considerando a Visão do Distrito Criativo Centro-Gare de “Transformar o território 

do Distrito Criativo Centro-Gare em um ambiente de convivência entre pessoas, de 

vivência da memória da cidade e de desenvolvimento econômico sustentável, dando 

condições para o florescimento do potencial criativo e inovador das pessoas que ali vivem, 

trabalham e visitam.” 

Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM, mais 

especificamente o “Desafio 6 – Desenvolvimento local, regional e nacional” suas 

dimensões e objetivos.  

O Gabinete do Reitor e a Pró-Reitoria de Extensão tornam pública a abertura de 

inscrições para pessoas interessadas em participar do grupo de discussões e/ou 

representação institucional junto ao Distrito Criativo Centro-Gare. 

 
1 - INSCRIÇÕES 

Podem inscrever-se servidores (docentes e técnico-administrativos em educação), 

que tenham afinidade na temática e preconizem valores de: Sustentabilidade econômica, 

social e ambiental; Respeito à memória ferroviária; Colaboração; Inclusão; Inovação com e 

para as pessoas. 

 

 

 



 

 

Período de inscrições: 15 a 29 de julho de 2022. 

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponível em 

Formulário de Inscrição. 

 

2 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Carta de intenção: explicitando a motivação para integrar o Grupo, com  resumo que 

demonstre a afinidade com as questões do Distrito Criativo Centro-Gare. 

Ou 

b)  Memorial descritivo: resumo da trajetória, percurso e atividades desenvolvidas 

relacionadas        à temática. 

 
3 - REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

 

Possuir experiência e afinidade às dimensões do Distrito Criativo Centro-Gare, 

preferencialmente integrando projetos, coletivos, associações, grupos, núcleos de 

pesquisa/ensino/extensão que tenham como tema de estudo conceitos que envolvam: 

a)  Ambiente Natural e Construído: refere-se aos espaços naturais existentes e sua 

preservação, aos espaços multifuncionais para acolher os criativos, a boemia e o ecossistema, 

assim como o patrimônio histórico e seu fomento. 

 

 b) Governança e Políticas Públicas: envolve aspectos da organização da sociedade, a 

qual depende do acesso à informação e de uma comunicação aberta para participar e engajar, 

garantindo que o espaço urbano se torne um ambiente democrático. 

 

 c) Economia Criativa: tem como base a presença de pessoas criativas e talentosas no 

local para fomentar o empreendedorismo, empregabilidade e o desenvolvimento econômico 

sustentável regional, baseando-se sobretudo na geração da inovação e no fomento à indústria 

cultural. 

 

 d) Identidade e Recursos Culturais: englobam aspectos de valorização da história e da 

cultura local, de seu patrimônio material e imaterial, assim como a existência de condições 

estruturais para o desenvolvimento criativo, o qual depende da diversidade e da tolerância. 

 

4- SELEÇÃO 

Os proponentes que apresentarem coerência de sua apresentação (carta de intenção ou 

memorial descritivo) com as dimensões previstas no Distrito Criativo Centro-Gare integrarão o 

grupo de discussões e/ou representação institucional junto ao Distrito Criativo Centro-Gare e 

poderão receber fomento específico para realização de atividades junto ao referido território, 

conforme disponibilidade institucional. 

 
5- DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

O Grupo reunir-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando se fizer necessário, para deliberar sobre assuntos que exijam 

https://forms.gle/LhAKYbm34p1oTPEQ6


 

encaminhamentos imediatos, através de convocação individual pela coordenação, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas ou por solicitação da maioria de seus 

membros, com a apresentação prévia da pauta. 

 
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Gabinete do Reitor e a Pró-Reitoria de Extensão tratarão de casos omissos. 

 

 

 

 

       Santa Maria, 13 de julho de 2022. 
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