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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016 
INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES RECREATIVAS E 

ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA VIRADA CULTURAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA 

 
O Campus Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria, por meio             

do seu Projeto Viva o Campus, torna pública a presente Chamada de Inscrição de              
Propostas de Atividades Recreativas e Artístico-culturais para o evento “Virada Cultural”. 

O Projeto Viva o Campus objetiva potencializar as habilidades e experiências           
movimentadas pela Instituição nas suas grandes áreas de atuação, mediando essas           
práticas com a comunidade que frequenta o campus . Tem como objetivo incentivar a             
participação cultural e artística, estimulando a comunidade em geral a conhecer, frequentar            
e valorizar o campus . Além de promover integração e lazer, a oferta de atividades              
recreativas e artístico-culturais visa a contribuir à socialização e na construção de            
cidadanias. 

Como atividade do Projeto, e foco desta Chamada Pública, a Virada Cultural            
consistirá em um evento aberto à sociedade, com 12 horas de duração, que trará ao               
público atividades recreativas e artístico-culturais. As apresentações terão início às 18h do            
dia 19 de novembro e finalizarão às 6h do dia 20 de novembro do ano de 2016, no Campus                   
Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria. Nesta edição da Virada             
Cultural contamos com a parceria do Município de Palmeira das Missões por meio das              
Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo. 
 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

1.1 A presente Chamada tem por objetivo receber a inscrição de propostas de             
atividades recreativas e artístico-culturais para serem realizadas durante o evento “Virada           
Cultural”, e formação de cadastro reserva;  

1.2 As atividades não contempladas nesta “Virada Cultural”, serão mantidas em um            
cadastro reserva, para futuras ações do projeto Viva o Campus ; 

1.3 A organização e distribuição, no cronograma, das atividades da “Virada cultural”,            
será feita por comissão formada por servidores da UFSM/PM e servidores das Secretarias             
Municipais de Educação e de Cultura de Palmeira das Missões, em comum acordo com os               
proponentes e levando em consideração o público esperado (faixa etária) para cada            
horário; 
 
2 DAS INSCRIÇÕES DAS ATIVIDADES: 
 

2.1 Poderão inscrever atividades as pessoas e/ou grupos que desenvolvam          
atividades recreativas e artístico-culturais em áreas como: apresentação musical, de          
dança, de teatro, performance, audiovisual, oficina ou atividade esportiva. 

2.2 Poderão inscrever-se atividades para o palco principal (4mX8m) que estará em            
espaço coberto (pirâmide de 10mX20m) localizado no largo de Eventos do Campus            
Palmeira das Missões, e/ou para os espaços circundantes (atividades que acontecerão           
concomitantemente às apresentações no palco); 

UFSM/Campus Palmeira das Missões 
Fone: (55) 3742-8800. Av. Independência nº 3751. CEP: 98.300-000 – Palmeira das Missões - RS. 

Endereço eletrônico: http://www.ufsm.br/palmeira – e-mail: vivaocampuspm@gmail.com  

mailto:vivaocampuspm@gmail.com


 
Ministério da Educação  
Universidade Federal de Santa Maria 
Campus Palmeira das Missões 
Projeto Viva o Campus 

2.3 A inscrição das atividades deverá ser realizada por meio de formulário próprio,             
ANEXO I, enviado por e-mail para <vivaocampuspm@gmail.com>, com assunto “Inscrição          
Virada Cultural” até o dia 08 (oito) de novembro; 
 
3 DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:  

 
3.1 A execução da atividade proposta, se acolhida, será de responsabilidade do            

proponente; 
3.2 A Comissão organizadora colocará à disposição dos grupos, no palco principal,            

equipamento de som e luz para o desenvolvimento das atividades, conforme ANEXO II; 
3.3 Não haverá nenhum tipo de remuneração ou premiação para as atividades            

desenvolvidas durante a “Virada Cultural”; 
 

4 DOS CASOS OMISSOS: 
 

4.1 Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissão Organizadora da            
“Virada Cultural”, em primeira instância, e, se necessário, pelo Conselho do Campus            
UFSM/PM, em última instância; 

 
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do e-mail         

<vivaocampuspm@gmail.com>. 
 
 
 

Palmeira das Missões, 19 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
NELSON GIRARDI NETO SUELEN GHEDINI MARTINELLI 
Comissão Organizadora UFSM/PM Comissão Organizadora UFSM/PM 
 
 
 
 
 
ADRIANA BJÖRKLUND BAGATINI JOÃO SOUZA 
Secretaria de Cultura e Turismo Secretaria de Educação 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE ATIVIDADE  

RECREATIVA E/OU ARTÍSTICO-CULTURAL 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PROPONENTE: 

Nome do artista/grupo:______________________________________________________ 

Nome da atividade: _________________________________________________________ 

Nome completo do(s) proponente(s): ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tipo/descrição da atividade: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Duração (previsão) da atividade: ______________________________________________ 

Público-alvo (faixa etária) da atividade: _________________________________________ 

E-mail para contato: ________________________________________________________ 

Telefones para Contato: (___) ______-______ e/ou (___) ______-______ 

Cidade do proponente/grupo: ________________________________________________ 

Observações: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

OBS: A organização oferecerá espaço (pirâmide 10mX20m) com palco (4mx8m), iluminação (luz geral branca) 

e som (ANEXO II). Dúvidas ou mais informações pelo e-mail <vivaocampuspm@gmail.com>.  
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ANEXO II 
 

A organização se compromete a disponibilizar, no mínimo, o seguinte equipamento de 

som: 

 

01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas. 
PA compatível para 500 pessoas. 
01 Note book. 
10 microfones 
10 pedestais e cl empes. 
04 direct box 
06 monitores de Chão com 02X12 m̈ais drive. 
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. 
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