
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
EDITAL N 035/2019 – PROGRAD/UFSM 

 
PROGRAMA JANELA ABERTA/2019 

 
 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria torna público 
aos/às servidores/as (docentes ou técnico-administrativos) responsáveis pelos laboratórios, 
museus, grupos/projetos de pesquisa e extensão e demais espaços de produção e mostra de 
cultura e conhecimento da UFSM, o edital do Programa Janela Aberta, edição 2019.  

 

1- DO PROGRAMA 
 

O Programa Janela Aberta, coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação da 
Universidade Federal de Santa Maria – PROGRAD/UFSM – é editado anualmente, tendo 
como objetivos: 
1.1. Oportunizar, aos/às estudantes de ensino médio do RS e dos demais estados da 
federação interessados, a realização de visitas aos laboratórios, museus grupos/projetos de 
pesquisa e extensão e demais espaços de produção e mostra de cultura e conhecimento da 
UFSM;  
1.2. Possibilitar maior interação entre a UFSM e as escolas de ensino médio do RS e dos 
demais estados da federação interessados; 
1.3. Ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula por esses/as estudantes; 
1.4. Provocar neles/as a curiosidade e o interesse pela produção de conhecimento e 
cultura no espaço universitário; 
1.5. Auxiliar os/as estudantes na escolha do curso de graduação. 
 

2- DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
 

   Poderão participar do Programa Janela Aberta, edição 2019, os laboratórios, museus, 
grupos/projetos de pesquisa e extensão e demais espaços de produção e mostra de cultura 
e conhecimento da UFSM que: 

 



2.1.Tenham disponibilidade de receber estudantes do ensino médio nos turnos manhã e/ou 
tarde no período de 12 a 16 de agosto de 2019 (de segunda a sexta-feira); 

2.2. Possuam capacidade organizativa para receber grupos de estudantes para visitação. 
 
 
 

3- DAS INSCRIÇÕES 
 

 O responsável por laboratórios, museus grupos/projetos de pesquisa e extensão e 
demais espaços de produção e mostra de cultura e conhecimento da UFSM interessados em 
participar do Programa Janela Aberta, edição 2019, deverá: 
3.1. Preencher o formulário de inscrição (Anexo 1), indicando: 
a) O NOME do laboratório, museu, grupo/projeto de pesquisa e extensão ou outro espaço 
de produção e mostra de cultura e conhecimento da UFSM; 
b) NOME e SIAPE do/a servidor/a (docente ou técnico-administrativo) responsável pelo 
espaço;  
c) NOME e MATRÍCULA do/a(s) acadêmicos/a(s) indicado/a(s) pelo espaço (cada espaço 
poderá indicar de 01 (um) a 2 (dois) acadêmicos/as); 
d) INFORMAÇÕES SOBRE O ESPAÇO: tempo de funcionamento; público atendido; 
atividades desenvolvidas; eventos organizados; participação em eventos; 
e) BREVE RESUMO/SUMÁRIO do que os/as visitantes poderão encontrar no espaço 
(mostras, oficinas, experimentos, breves palestras e atividades que serão desenvolvidas 
durante o Programa); 
f) Capacidade do espaço por visitação; 
g) Cronograma de visitação no Janela Aberta. 
3.1.1. O formulário de inscrição devidamente preenchido, assinado pelo/a servidor/a 
(docente ou técnico-administrativo) responsável e formatado em PDF deverá ser 
encaminhado para o e-mail copa.prograd@ufsm.br. No campo “Assunto” do e-mail deverá 
constar: SELEÇÃO LABORATÓRIOS/ESPAÇOS JANELA ABERTA – 2019. 
3.2. O período destinado à inscrição será de 24 de maio a 07 de junho de 2019. 

 
 
 

4- DA SELEÇÃO 
 
   Serão selecionados 15 (quinze) laboratórios, museus, grupos/projetos de pesquisa e 

extensão ou outro espaço de produção e mostra de cultura e conhecimento da UFSM, que 
atendam, comprovadamente, aos seguintes critérios: 

 
a) Tempo de funcionamento do espaço; 
b) Envolvimento com a comunidade escolar; 
c) Participação em eventos; 
d) Eventos já organizados. 
 
 
 

mailto:copa.prograd@ufsm.br


5- DA DIVULGAÇÃO 
 
   A lista dos 15 (quinze) laboratórios, museus e demais espaços de produção e mostra 

de cultura e conhecimento da UFSM selecionados para participar do Programa Janela 
Aberta, edição 2019, será divulgada até o dia 10 de junho de 2019 na página da 
PROGRAD (https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/). 

 
6- CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL 
 
   Os/as acadêmicos/as que participarem do Programa Janela Aberta por meio dos 

laboratórios, museus grupos/projetos de pesquisa e extensão e demais espaços de 
produção e mostra de cultura e conhecimento da UFSM receberão uma ajuda de custo de 
R$130,00 (cento e trinta reais) e um Certificado de Participação. 

 
7- CRONOGRAMA 
 
 

Atividade Período 

Inscrições dos  laboratórios, museus e demais espaços de produção e 
mostra de cultura e conhecimento da UFSM 

24/05 a 07/06/2019  

Divulgação dos espaços selecionados 10/06/2019 
Realização do Programa Janela Aberta, edição 2019 12/08 a 16/08/2019 
 

Santa Maria, 24 de maio de 2019. 
 

Martha Bohrer Adaime 
Pró-Reitora de Graduação 

 
Jerônimo Siqueira Tybusch 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/
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ANEXO 1 

(versão editável disponível em http://bit.ly/janela2019anexo) 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome do Espaço para Visitação: _________________________________________________ 
Nome do/a Servidor/a Responsável pelo Espaço: ____________________________________ 
SIAPE do/a Servidor/a Responsável pelo Espaço: ______________________________ 
E-mail para Contato: ___________________________ Telefone para Contato: ____________ 
Acadêmico/a(s) Indicado/a(s): 
Nome: _________________________________ Matrícula: ___________________________ 
Nome: _________________________________ Matrícula: ___________________________ 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O ESPAÇO: 
 
Tempo de funcionamento: ______________________________________________________ 
Público atendido: _____________________________________________________________ 
Atividades desenvolvidas: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
       
      Eventos organizados: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Participação em eventos: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 

http://bit.ly/janela2019anexo


         Sumário/resumo do que os visitantes poderão encontrar no espaço e atividades que serão 
desenvolvidas durante o Programa (mostras, oficinas, experimentos, breves palestras): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Capacidade do espaço por visitação: ____________________________________________ 
          
Cronograma de visitação para o Programa Janela Aberta: 
 

DIA HORA 
12/08/2019   

 
 
 

13/08/2019  
 
 
 

14/08/2019  
 
 
 

15/08/2019  
 
 
 

16/08/2019  
 
 
 

 
 

Santa Maria, ______, de __________________ de 2019. 
 
 

Assinatura do/a Servidor/a Responsável: 
 

________________________________ 


