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Chamada Pública PROEX/UFSC - Inscrição de apresentações artístico-culturais 

para o 37º Seminário de Extensão Universitária da Regional Sul (SEURS) 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através da Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX), convida a comunidade acadêmica a participar da seleção de 

apresentações artístico-culturais que farão parte do 37º Seminário de Extensão 

Universitária da Região Sul (SEURS). 

 

1. O evento 

O SEURS reúne 28 instituições públicas de ensino superior dos estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A 37º edição do seminário tem como tema “Extensão e Inovação” e acontece nos 

dias 3 e 4 de julho de 2019, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em 

Florianópolis, sob a coordenação da PROEX/UFSC. 

 

2. Objeto 

Esta chamada tem como objetivo selecionar: 

 Uma apresentação artístico-cultural para a cerimônia de abertura. 

Apresentação com no máximo 30 minutos, a ser executada no palco do 

Auditório do Garapuvu, no dia 3 de julho, às 10 horas. 

 Uma apresentação artístico-cultural para a cerimônia de encerramento. 

Apresentação com no máximo 15 minutos, a ser executada no palco do 

Auditório do Garapuvu, no dia 4 de julho, às 17 horas. 

 Uma apresentação artístico-cultural no evento. 

Apresentação com no máximo 10 minutos, a ser executada no palco (4mx4m), 

mas podendo se expandir a todo o ambiente do Hall do Centro de Cultura e 

Eventos, em um dos dias do evento. 

A seleção e participação no seminário tem caráter exclusivo de divulgação do trabalho 

artístico. As apresentações serão voluntárias e a PROEX não efetuará pagamento de 

cachê. 

 

A PROEX se dispõe a apoiar a divulgação do trabalho dos artistas em outros eventos 

através da concessão de até R$ 500,00 (quinhentos reais), por apresentação 

selecionada, a ser utilizado com despesas de imprensa (impressão de folders, 

cartazes e outros documentos) na imprensa universitária. O valor deverá ser utilizado 

até novembro de 2019. 
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3. Dos proponentes 

Podem apresentar proposta de apresentação artístico-cultural membros da 

comunidade acadêmica da UFSC (docentes, técnicos-administrativos e discentes). 

 

No mínimo dois terços dos integrantes da apresentação deverão ter vínculo com a 

UFSC. 

 

4. Da proposta 

Serão aceitas propostas de apresentações nas modalidades: espetáculo, teatro, 

dança, música, show e performance. 

Informações que devem constar na proposta: 

 Nome da apresentação; 

 Descrição do que pretendem apresentar; 

 Número de integrantes, 

 Tempo de duração da apresentação; 

 Nome do responsável pela apresentação (nome, CPF, vínculo com a UFSC),  

 Lista de integrantes (nome, CPF, vínculo com a UFSC); 

 Fotos da apresentação, links de vídeos, se tiver; 

 Descrição de material utilizado (como CDs, microfones e outros), 

 E-mail e telefone para contato; 

Será disponibilizado caixa de som e microfone, demais equipamentos ou materiais 

(som, luz, cenários, figurinos etc.) ficam sob responsabilidade do proponente. 

 

5. Da inscrição 

Cada proposta deverá ter uma pessoa responsável pela apresentação que fará a 

inscrição através do link inscricoes.ufsc.br/activities/3379. 

 

As inscrições estarão abertas do dia 15 de abril até o dia 3 de maio de 2019. 

 

 

 

http://inscricoes.ufsc.br/activities/3379
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6. Da seleção 

1ª Etapa - Seleção 

As propostas serão avaliadas pela Comissão de Organização do SEURS, designada 

pela PROEX, que observará exequibilidade, relevância e representatividade cultural da 

apresentação, levando em consideração o espaço físico disponível e as características 

do seminário. 

2ª Etapa - Entrevista 

Após selecionar as propostas inscritas, a comissão fará entrevistas com os 

responsáveis pelas propostas que mais se adequam ao objeto desta chamada. 

3ª Etapa – Divulgação 

As propostas selecionadas serão divulgadas na página da PROEX até o dia 17 de 

maio. 

4ª Etapa – Assinatura termo de compromisso 

As propostas selecionadas deverão assinar termo firmando compromisso com a 

Organização do Evento, ciência das normas e condições de sua participação no 

seminário. 

 

7. Disposições Finais 

Os integrantes das apresentações receberão certificado de participação no seminário. 

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos na PROEX, pelo e-mail: 

proex@contato.ufsc.br ou pelo telefone 48 3721-7428. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização do SEURS. 

mailto:proex@contato.ufsc.br

