
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIVE RSIDADE 
DE VERÃO DO BRASIL – UNIVERÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
abre Chamada Pública interna com a finalidade de selecionar propostas de atividades para compor a 
programação dos eventos artísticos, culturais, desportivos e científicos para a Universidade de 
Verão do Brasil – UNIVERÃO. A UNIVERÃO é um projeto de iniciativa da Prefeitura Municipal 
de Lauro de Freitas, em parceria com Instituições de Educação Superior Públicas da Bahia, que tem 
como objetivo fomentar o processo de construção de conhecimentos nos diversos espaços formais e 
não formais de aprendizagem, no desenvolvimento de uma cultura de Universidade de Verão na 
Bahia e no Brasil. 

Serão aceitas propostas de atividades ou eventos de formação, científicos, artísticos e desportivos de 
qualquer natureza, sob coordenação de servidores docentes e técnicos da UFRB, para o período de 
13 a 21 de janeiro de 2018, a serem realizadas no município de Lauro de Freitas - BA. Cada 
servidor docente ou técnico poderá inscrever até duas propostas, preenchendo o formulário (Anexo 
I) . Em caso de propostas duplicadas, será considerada apenas a última.  No formulário, deverá ser 
informado a(s) data (s) de realização da atividade, no entanto, há possibilidades de ajustes na data e 
horário de realização, a partir da disponibilidade e organização dos espaços físicos. 

Para realizar a inscrição, o proponente (coordenador) deverá encaminhar o formulário de inscrição 
da proposta (Anexo I), para o e-mail proext.coproext.nugepe@ufrb.edu.br, durante o período de 
14 a 22 de novembro de 2017. A PROEXT/UFRB entrará em contato com as coordenações das 
atividades selecionadas para as devidas orientações, referentes aos locais e apoios logísticos 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. 

O resultado será divulgado pela PROEXT na data de 24 de novembro de 2017 
(www.ufrb.edu.br/proext). Os projetos selecionados contarão com apoio da Prefeitura Municipal de 
Lauro de Freitas, nas seguintes modalidades: 

a) Elaboração de material gráfico e apoio na divulgação; 

b) Impressão de material gráfico, de acordo com disponibilidade, em formato A4; 

c) O deslocamento entre a UFRB e os espaços onde serão realizadas as atividades da UNIVERÃO, 
será custeado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, mediante passagens terrestres; 

d) Refeições durante as atividades (limitado ao número máximo de quatro pessoas por equipe de 
trabalho, incluindo o coordenador da atividade); 

e) Espaços (salas e auditórios, anfiteatros, áreas abertas de campi de instituições universitárias, 
escolas da rede municipal e cinema, de acordo com a organização e disponibilidade). 

A avaliação das propostas de atividades ou eventos de formação, científicos, artísticos e desportivos 
para a Universidade de Verão em Lauro de Freitas será realizada por comissão indicada pela Pró-
Reitoria de Extensão da UFRB e Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. 

Cruz das Almas – BA, 14 de novembro de 2017. 

 

Tatiana Ribeiro Velloso 
Pró-Reitora de Extensão 



ANEXO I 
 

FORMULÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE ATIVI DADE DA 
UNIVERÃO  

13 A 21 DE JANEIRO DE 2018 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

MODALIDADE DA ATIVIDADE 

(   ) Minicursos 
(   ) Oficinas 
(   ) Rodas de conversa 
(   ) Apresentação de shows culturais 
(   ) Mostras de Cinema, Teatro e Dança 
(   ) Atividades Esportivas  
(   ) Performances, recitais, manifestações culturais, rodas de capoeira 
(   ) Outros. Especificar:   
 
CARGA HORÁRIA: 
 
PROPOSIÇÃO DE DIAS DE REALIZAÇÃO: 

 
 
TÍTULO DA ATIVIDADE:  

 

 
 
COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: 
Nome:  Categoria: 

(  ) Docente 
(  )Técnico-Administrativo 
 

E-mail: Telefone Celular: 
Telefone Institucional:  

Unidade de vinculação: 
 

 

 
 
 
Área Temática Principal: Marque a área mais relacionada à atividade. 
(   ) Democracia e Direitos; 
(   ) Educação e Cidade; 
(   ) Território e Região Metropolitana; 
(   ) Gestão Pública, Transversalidade e Participação; 
(   ) Economia e Ecologia 
(   ) Saúde e Meio Ambiente 
(   ) Gênero, Diversidade e Cidadania 
(   ) Cultura e Comunicação 
(   ) Segurança, Juventude e Vida 
(   ) Tecnologia, Acesso e Inclusão Social 

 
 
 
 
 



PROPOSTA DA ATIVIDADE 
 

Resumo da proposta de atividade: (máximo de 10 linhas) 
 
 
 

 
OBJETIVOS  
Geral: 
 
Específicos:    

 
Metodologia: (máximo de 10 linhas) 
 
 
 

 
Público Participante: 
 

 
Vagas Limitadas?  (   ) Sim    (   ) Não 
Números de vagas: 

 
Cronograma das atividades:  
 
 
 

 
Equipe de Trabalho (composta por 1 coordenador e no máximo 3 componentes) 

Nome  Categoria*  Função (na atividade) E-mail e telefone de 
contato 

  Coordenador Geral  
    
    
    

* Discente, Servidor Docente e Técnico-Administrativo  
 
 
Materiais necessários para o desenvolvimento da atividade: 
 
 
 

 


