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De: Pró-Reitorias 

À: Comunidade da UFSM 

Assunto: Chamada pública Calourada 2016 

 

As Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis, de Extensão e de Graduação da Universidade 
Federal de Santa Maria, em parceria com as representações Estudantis (DCE e Direções 
das CEU’s) tornam pública a abertura de inscrições de propostas para participação nas 
atividades da Recepção e Integração de Calouros e Veteranos da UFSM, Calourada 

2016. Ao que segue: 
 As atividades da Calourada 2016 buscam, antes de tudo, promover a 
convivência em espaço público, convidando a população a se apropriar do espaço da 
Universidade por meio da arte, da música, da dança, das manifestações populares. 
 Por isso, pensamos ser importante construir espaços que dêem visibilidade ao 
que é produzido pelos estudantes e servidores, buscando transformar a Calourada 2016 
em uma referência cultural para a comunidade da UFSM.  
 A proposta é realizar um evento que expresse a vivência universitária, 
evidenciando a Universidade em sua totalidade. Não somente na sala de aula, mas 
também nas unidades, no RU, centro de eventos, enfim, todos os espaços que permitam 
a criativa produção científica, cultural e política.   
 As atividades da Calourada 2016 irão ocorrer de 07 a 13 de março de 2016. A 
proposta é realizar atividades diversificadas abrangendo esporte, lazer, saúde, educação 
(através de palestra, oficina, minicurso, gincana, etc) e as mais variadas manifestações 
artísticas como: música, teatro, cinema, dança, literatura, artes plásticas, circo e 
intervenções urbanas.  
 
1 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES  
Os (as) interessados (as) a desenvolverem atividades (apresentações artística-culturais, 
jogos, intervenções, etc) durante a Calourada 2016, deverão se inscrever pelo e-mail: 
calouradaufsm@gmail.com  enviando o formulário em anexo preenchido, até do dia 
18 de dezembro. As inscrições são gratuitas e é necessário que no momento desta sejam 
descritos os recursos que serão utilizados para apresentação.  
Informações, esclarecimentos e download relativos a esta chamada poderão ser obtidos 
no site: www.ufsm.br/pre ou pelo telefone 3220 -8219. 
 

Santa Maria, 24 de novembro de 2015. 
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