
EDITAL Nº. 016/2023- PRE/UFSM

 CHAMADA INTERNA
CADASTRO DE ATIVIDADES PARA O ESTANDE DA UFSM NA 50ª FEIRA DO LIVRO

DE SANTA MARIA/RS

A Universidade Federal de Santa Maria, através da Pró-Reitoria de Extensão e da
Editora UFSM, torna pública a abertura de inscrições para formação de cadastro de
projetos de ensino, pesquisa e extensão para desenvolver oficinas, atividades artísticas,
educativas e/ou culturais no Estande Institucional da UFSM na 50º edição da Feira do
Livro de Santa Maria, que será realizada de 28 de Abril a 13 de Maio na Praça Saldanha
Marinho.

1. Do Objeto

1.1 A presente chamada tem por objetivo efetuar o cadastro de
propostas/projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, para
desenvolvimento de oficinas, atividades artísticas, educativas e/ou culturais
durante a 50ª Feira do Livro de Santa Maria, no “Estande da UFSM”.

1.2 Poderão ser proponentes de atividades desta chamada interna servidores
Técnico-administrativos em Educação e Docentes da UFSM.

1.3. As propostas submetidas deverão estar devidamente registradas no portal
de projetos da UFSM.

1.4. Serão aceitas, no máximo, até três (03) propostas de atividades por
proponente.

2. Das Inscrições:

2.1 As inscrições de interessados em desenvolver oficinas, atividades educativas
e/ou culturais no Estande da UFSM na 50º Feira do Livro de Santa Maria
deverão ser realizadas somente por meio eletrônico, pelo e-mail
editais-cultura.pre@ufsm.br no período de 21 de março a 09 de abril de 2023
(até às 23h e 59min).

2.2 Os interessados deverão preencher o Anexo I desta chamada e anexar ao
email.

3. Dos recursos financeiros

3.1 O/A proponente poderá solicitar auxílio eventual para um (a) estudante
participante da atividade para viabilizar pequenos gastos relativos à sua atuação
no Estande.

3.2 O auxílio a estudantes terá valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e será
concedido a, no máximo, um estudante por atividade. A solicitação de auxílio
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deverá estar devidamente justificada no plano de trabalho.

3.3 O/A coordenador/a da atividade poderá solicitar custeio de material gráfico,
de consumo (apenas os disponíveis no almoxarifado central da instituição), de
transporte (de pessoal e/ou material) necessários para desenvolvimento das
atividades selecionadas nos dias da Feira, respeitando o limite orçamentário e a
disponibilidade técnica do ano de 2023.

3.4 Outras demandas necessárias para o desenvolvimento das propostas, serão
avaliadas conforme disponibilidade técnica-financeira.

4. Disposições gerais

4.1. A execução da atividade proposta, se acolhida, será de responsabilidade do
proponente.

4.2. Para informações sobre o espaço destinado para execução das atividades, o
proponente pode consultar a CCA através do email editais-cultura.pre@ufsm.br
ou pelo telefone/whatsapp (55)991558263.

4.3. A Coordenadoria de Cultura e Arte- PRE selecionará as propostas,
respeitando a disponibilidade física, material e orçamentária da Instituição.

4.4 A divulgação das atividades caberá à Subdivisão de Divulgação e Eventos/PRE
com o apoio do ao coordenador da atividade.

4.5. A submissão de proposta não implica em participação automática dos
proponentes nas atividades do Estande Institucional da UFSM na 50ª edição da
Feira do Livro de Santa Maria.

Santa Maria, 21 de março de 2023.
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Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Extensão

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EDITAL 016/2023

Propostas de interessados em desenvolver oficinas, atividades artísticas,
educativas e/ou culturais no Estande da UFSM na 50º edição da Feira do

Livro de Santa Maria, que será realizada de 28/04/2023 à 13/05/2023.

Nome da Oficina/atividade:
__________________________________________________

Coordenador da Atividade (Professor ou T.A.E):
_________________________________

Participantes da atividade proposta (alunos, professores e/ou T.A.Es):
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

Telefone Coordenador:
Curso/Setor:
Email:

Caracterização e justificativa

Objetivo



Público alvo

Metodologia (ações previstas, tempo e espaço necessários, número de pessoas
envolvidas …)

Demandas de orçamento (almoxarifado, etc.)

Bolsa Eventual ( )Sim ( ) Não

Justificativa da necessidade de pagamento de bolsa:

Plano de trabalho do bolsista e carga horária:
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