
CHAMADA INTERNA 062/2022 - PRE

Chamada para elaboração de capítulo para E-book

“UFSM no Distrito Criativo”

Car@s, 

Convidamos para a  chamada de textos  que irá  compor o e-book “UFSM no

Distrito Criativo”  vinculado e coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSM.

Este trabalho será fruto de resultados de ações de extensão, ensino e pesquisa  de

docentes, discentes e técnico-administrativos em educação, desenvolvidos no perímetro

do Distrito Criativo Centro-Gare e envolvendo alguma das dimensões a seguir: 

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 a 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 industria 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.

O primeiro distrito criativo de Santa Maria – RS foi oficializado em abril de

2022,  fruto  de  um  movimento  que  envolveu  uma  construção  coletiva  de  agentes,

instituições  e  da  comunidade.  O  Distrito  Criativo  Centro-Gare  está  localizado,  em

grande parte,  no Centro  Histórico  da  cidade  e  tem o  propósito  de transformar  esse

território com o fomento a iniciativas relacionadas à indústria criativa.



Formato:  livro digital, que tem publicação prevista para 2023/1 pela Editora da PRE,

organizado em blocos temáticos articulando artigos de diversos autores.

Formatação:

Artigos: de 10 a 15 páginas ABNT, com resumo de até 400 caracteres. Fonte Times

New Roman, corpo 12, espaço entrelinhas 1,5. As citações devem seguir normas da

ABNT. Importante salientar que a revisão gramatical e linguística é de responsabilidade

do/s autor/es.  Junto com o texto deverão ser encaminhados aos organizadores,  pelos

autores, currículo resumido, com até 3 linhas, com formação acadêmica, vinculação ao

programa e e-mail. Fotos deverão conter a autoria e o ano.

Cada capítulo  poderá  conter  no máximo 1  autor/a e  5 co-autores/as. Cada autor/a

poderá submeter apenas 1 capítulo e poderá estar como co-autor/a em até dois

Prazo: 21 de novembro de 2022, para o e-mail: acom.pre@ufsm.br

Dúvidas podem ser encaminhadas para o mesmo e-mail.

A obra não terá custo para os autores, mas é necessário atentar ao cumprimento

do prazo especificado. 

Santa Maria, 19 de agosto de 2022. 

Cordialmente,

Flavi Ferreira Lisboa Filho

Vera Lucia Portinho Vianna

Hélio Hey

Rodrigo Décimo 

Ana Paula Perlin

- Organizadores(as) -


