
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019

A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  através  da  Pró-Reitoria  de  Extensão,  torna
pública  a  abertura  de  inscrições  para  formação  de  cadastro  de  interessados  em
desenvolver oficinas, atividades artísticas, culturais ou esportivas no âmbito do Programa
“Viva o Campus”  (campus de Santa Maria, campus de Cachoeira do Sul, campus de
Palmeira das Missões e campus de Frederico Westphalen).

1. Viva o Campus
“Viva o Campus” é um programa que objetiva potencializar as habilidades e experiências
movimentadas  pela  instituição  nas  suas  grandes  áreas  de  atuação,  mediando  essas
práticas com a comunidade que freqüenta seus campi nos finais de semana. Tem como
alvo incentivar a participação cultural e artística, estimulando a comunidade em geral a
conhecer e valorizar cada campus, promovendo integração e lazer.

2. Inscrições
2.1. As inscrições para formação de cadastro de interessados em desenvolver oficinas,
atividades esportivas, artísticas ou culturais no âmbito do Programa “Viva o Campus” em
todos os campi da Instituição poderão ser realizadas por meio eletrônico, através do e-
mail: editais-cultura.pre@ufsm.br 

2.2. Período de inscrição: De 31/05/2019 a 20/06/2019.

3. Critérios de seleção
3.1. Serão  selecionadas  até  03  atividades  para  apresentação  no  palco  (artísticas,
musicais ou culturais) e 02 oficinas com realização no Bosque, por evento.
3.2. As  atividades  serão  selecionadas  de  acordo  com  o  tema  de  cada  evento
apresentados no Anexo l
3.3. Será  formada  uma  Comissão  Julgadora  composta  por  um  representante  da
Coordenadoria  de  Cultura  e  Eventos,  um representante  do  Gabinete  do  Reitor  e  um
representante do Núcleo de Divulgação Institucional da Pró-Reitoria de Extensão.
3.4. Caberá à Comissão Julgadora avaliar se as atividades submetidas atendem ao tema
do evento proposto.
3.5. As atividades que atenderem ao edital serão divulgadas pelo site da Pró-Reitoria de
Extensão no dia 01 de Julho de 2019.
3.6. Recursos poderão ser apresentados até as 23 horas do dia 02 de Julho.
3.7. Os  recursos  serão  avaliados  pela  Coordenadoria  de  Cultura  e  Eventos  e  os
resultados divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão no dia 05 de Julho de 2019.
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4. Disposições gerais
4.1. A  execução  da  atividade  proposta,  se  acolhida,  será  de  responsabilidade  do
proponente, inclusive o translado ao campus de sua apresentação.
4.2. A Pró-Reitoria de Extensão apresenta no Anexo I as datas de realização do Viva o
Campus no ano de 2019 e os temas, o qual o proponente pode escolher a data e o evento
que mais se adéque à sua atividade. O evento no campus de Santa Maria será realizado
sempre no segundo e quarto domingo de cada mês.
4.3. O Viva o Campus será automaticamente cancelado em caso de intempérie,  sem
possibilidade de ser transferido.
4.4. O resultado da chamada pública será divulgado como “Apta” ou “Não apta” para cada
uma das propostas submetidas.

4.4.1 O resultado “apta” não implica em participação automática e obrigatória da
proposta no Programa Viva o Campus na data escolhida pelo proponente, estando
esta participação condicionada às demandas e disponibilidades técnicas e financeiras
do programa nas datas de realização dos eventos.

4.4.2 O chamamento das propostas “aptas” que correspondam às necessidades e
programação do evento ocorrerá através do e-mail de contato informado na ficha de
inscrição (Anexo II).

4.5. Para  o  desenvolvimento  das  atividades  musicais  a  Pró-Reitoria  de  Extensão
garantirá equipamento de som conforme descrito no Registro de Preços para cada campi,
respeitado o limite orçamentário da UFSM.

4.6. Outras  demandas  necessárias  para  o  desenvolvimento  das  propostas  serão
avaliadas conforme disponibilidade técnico-financeira da Pró-Reitoria de Extensão.

Santa Maria, 24 de abril de 2019.

                                 Jayme Worst
Coordenador de Licitações
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ANEXO l

Datas “Viva o Campus” – Santa Maria

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

14

BERGAMOTAÇO

11

ESPECIAL 
CALOURADA 

08

ESPECIAL JARDIM
BOTÂNICO

MÚSICA CLÁSSICA

13

ESPECIAL DIA DA
CRIANÇA

FESTIVAL DA
PANDORGA

10

ESPECIAL JARDIM
BOTÂNICO

ROCK

08

ESPECIAL ANIVER
SÁRIO UFSM

25

VIVA O CAMPUS

22

ESPECIAL GAÚCHO/

SETEMBRO AMARELO

27

VIVA O CAMPUS

24

VIVA O CAMPUS

Datas “Viva o Campus – Jardim Botânico” – Santa Maria 

 08/09 - Especial Jardim Botânico Música Clássica

 10/11 – Especial Jardim Botânico Rock

Data “Viva o Campus” – Cachoeira do Sul
 24/11/209

Data “Viva o Campus Frederico Westphalen 
20/10/2019

Data “Viva o Campus” Palmeira das Missões 
 20/10/2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Formação de inscrição de interessados em desenvolver atividades artísticas, culturais ou esportivas no âmbito do programa
“Viva o Campus” (Campus Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, Campus Frederico Westphalen e Campus Palmeira das
Missões)

PROPONENTE: 

EMAIL: 

TELEFONE: 

POSSUI VÍNCULO COM A UFSM? Em caso afirmativo, qual (servidor ou estudante)? 

TIPO DE ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: (oficina, apresentação musical, teatral, esportiva, etc...)

RESUMO DA ATIVIDADE: (detalhamento do que será desesnvolvido, tempo de duração etc...)

DEMANDA DE INFRAESTRUTURA: 
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DEMANDA DE MATERIAIS: 

O PROPONENTE POSSUI OS MATERIAIS?

SIM: NÃO, NECESSITA FORNECIMENTO: 

JUSTIFICATIVA: (Explique por que você considera importante que a atividade proposta seja inserida na 
programação do “Viva o Campus”)

DATA E CIDADE:


