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CHAMADA INTERNA DE TRABALHOS PARA COMPOSIÇÃO DA III MOSTRA 
ACADÊMICA, ARTÍSTICA E CULTURAL DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 

– PRATAS DA CASA 
 
 

EDITAL N. 012/2022- COLÉGIO POLITÉCNICO/UFSM 
 

 

O Colégio Politécnico da UFSM torna pública, para conhecimento dos 

servidores interessados, a abertura da presente chamada para participação na III 

Mostra Acadêmica, Artística e Cultural do Colégio Politécnico, denominada “Pratas 

da Casa”.  

 

1 DO OBJETIVO 

 

1.1 A III Mostra Acadêmica, Artística e Cultural do Colégio Politécnico tem por 

finalidade promover a integração entre os servidores do Colégio Politécnico, por 

meio da socialização de experiências no ensino, na pesquisa e na extensão, e da 

exposição de produção artístico-cultural e práticas integrativas, buscando a 

valorização e o protagonismo dos servidores da instituição.  

  

1.2 Nesse sentido, a presente chamada tem por objetivo realizar um levantamento 

dos servidores do Colégio Politécnico interessados em compor a programação do 

evento mediante a inscrição de trabalhos em duas modalidades: (1) ações de 

ensino, de pesquisa e/ou de extensão; e (2) produção artístico-cultural e/ou práticas 

integrativas. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 Os servidores interessados deverão preencher o formulário constante no 

Apêndice desta chamada, indicando a(s) modalidade(s) que desejam participar, e 

enviar para o e-mail assessoriadecomunicacao@politecnico.ufsm.br. 

 

2.2 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 26/11/2022.  

 

2.3 Os proponentes de atividades serão contatados para apresentarem maiores 

detalhes da(s) atividade(s) proposta(s) e para que seja oferecido o suporte 

necessário para implementá-la(s). 
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3 DO FUNCIONAMENTO  

 

3.1 A programação da Mostra será organizada a partir das propostas inscritas, 

podendo contar com apresentação oral e/ou exposição física dos trabalhos.  

 

3.2 As propostas da modalidade de ações de ensino, de pesquisa e/ou de extensão 

referem-se a práticas, projetos e/ou experiências significativas no âmbito acadêmico, 

que serão compartilhadas, preferencialmente, de forma oral.  

 

3.3 As propostas da modalidade artístico-cultural e/ou práticas integrativas referem-

se à produção realizada e/ou executada por servidores na forma de artesanato, de 

pintura, de música, de atividades físicas, oficinas, workshops, dentre outras. 

 

3.4 A Mostra está prevista para ser realizada entre os dias 12 a 16/12/2022 de forma 

presencial. 

 

4 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada interna poderão ser obtidos 

junto à Assessoria de Comunicação do Colégio Politécnico.  

 

4.2 Os casos omissos e as situações não previstas na presente chamada interna 

serão resolvidos pela direção do Colégio Politécnico.  

 

Santa Maria, RS, 11 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Marta Von Ende 
Diretor do Colégio Politécnico da UFSM 
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Apêndice 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NA III MOSTRA ACADÊMICA, ARTÍSTICA E 
CULTURAL DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM – “PRATAS DA CASA” 

 
 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – “PRATAS DA CASA” 

 

Nome do servidor:  
 

E-mail para contato: 
 

Telefone para contato: 
 

Tipo de atividade proposta: 
(    ) Ação de ensino, de pesquisa e/ou de extensão  

  
(    ) Produção artístico-cultural e/ou prática integrativa 

 
 

Descrição da atividade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de exposição/estrutura ou apoio necessários: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorização para Uso de Imagem e Voz: 
Autorizo a utilização de minha imagem e voz, em caráter gratuito, constante em 
todo e qualquer material, entre fotos, filmagens/gravações e documentos, 
decorrentes de minha participação na III Mostra “Pratas da Casa”, para fins de 
divulgações em mídias e sites do Colégio Politécnico da Universidade Federal de 
Santa Maria.  

Data: 
 
 

Assinatura do servidor: 

 


