
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN 

EDITAL DE CHAMADA INSTITUCIONAL Nº 02/2019  

PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA DE ATIVIDADES NO PARQUE DAS 

PROFISSÕES 2019 A SEREM APRESENTADAS PELO DIRETÓRIO 

CENTRAL DE ESTUDANTES 

 

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) da UDESC, em parceria com a Pró-Reitoria 

de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX), por meio da Coordenadoria de 
Assuntos Estudantis (CAE), e Pró-Reitoria de Administração (PROAD), torna 

pública a presente seleção de atividades a serem realizadas no evento 

institucional Parque das Profissões 2019, nos termos aqui estabelecidos 

e, em conformidade com o Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 

DO OBJETIVO 

 A Chamada tem por objetivo selecionar proposta de atividades, a ser 
apresentada pelo Diretório Central de Estudantes – DCE, para compor 

a programação da segunda edição do Parque das Profissões, a ser realizada 
no Campus I da UDESC/Florianópolis no dia 22 de agosto de 2019.  

 

DO PARQUE DAS PROFISSÕES 

O evento tem o intuito de apresentar os cursos de Graduação da UDESC aos 

estudantes do Ensino Médio, oportunizando momentos de interação com o 

ambiente acadêmico de forma a oferecer subsídios que os auxiliem para 
uma escolha profissional mais assertiva. 

Nesta segunda edição, o Parque das Profissões irá contar com dois 
pavilhões, que receberão estandes dos 58 cursos de graduação oferecidos 

pela UDESC (distribuídos por Centros), assim como outros setores e serviços 
da Instituição (Programa Especial de Treinamento – PET, Coordenadoria de 

Vestibulares e Concursos - COVEST, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade - PROEX, Secretaria de Cooperação Interinstitucional e 

Internacional - SCII, Núcleo de Acessibilidade Educacional - NAE). Os 
pavilhões serão montados no estacionamento dos Centros de Ensino da 

ESAG e do CEART.  
Impulsionados pelas experiências vivenciadas na primeira edição do Parque 

das Profissões em 2018, as visitas serão livres pelos espaços de exposição. 
A programação do evento prevê atividades de interação com os cursos, 

bate-papo com profissionais, exposições nos pavilhões, palestras, orientação 

profissional, Oficinas e Atividades Interativas. 
 

 

 



 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 

A proposta a ser contemplada deverá apresentar estratégias que possam 

trabalhar no mínimo 1 (um) Painel temático de discussão e 4 (quatro) 
Produções artísticas referentes as linguagens da Música, Dança, Teatro ou 

outras.  
Os painéis temáticos deverão contemplar no mínimo 4 das seguintes áreas: 

Saúde, Agrária, Ciências Exatas, Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes 
e Licenciaturas.  

As produções artísticas ocorrerão no Palco Interativo, sendo disponibilizado  

aparelhagem de som e iluminação, segundo critérios definidos pela própria 
organização. 

Todas as atividades deverão contar com a participação de alunos, 
professores e/ou egressos. A participação de membros externos será aceita 

desde que comprovada que sua vinculação ocorreu anterior a apresentação 
da proposta e sua participação é imprescindível para execução da atividade. 

 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Cada atividade da proposta deverá contar com a participação obrigatória de 
pelo menos um professor responsável, ocupante de cargo de professor da 

UDESC, ou técnico universitário, de acordo com os prazos e procedimentos 
referidos nesta Chamada. 

O DCE deverá apresentar cópia do Estatuto ou instrumento de criação, ata 
de eleição ou documentação comprobatória da atual diretoria.  

Somente será aceita a inscrição de proposta aprovada pelo professor ou 

técnico responsável, com anuência do Pró-Reitor de Extensão, Cultura e 
Comunidade (Proex), a serem comprovadas mediante assinaturas do Anexo 

I. 
 

DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
A proposta deverá ser enviada em conformidade com o Anexo I da presente 

Chamada, para o e-mail proen.reitoria@udesc.br, conforme cronograma 
estabelecido, com todas as assinaturas. 

Não será aceita proposta submetida por qualquer outro meio ou faltando 
qualquer assinatura prevista no Anexo I, tampouco após o prazo final para o 

recebimento.  
 

 
DA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

 

A avaliação e aprovação da proposta será efetuada por 3(três) Diretores de 
Ensino e/ou Diretores de Extensão. 

A avaliação estará pautada nos seguintes critérios: 
 

 Mérito (Apresentação de características criativas, inovação, novidade 
na abordagem);  

mailto:proen@udesc.br


 

• Exequibilidade (Coerência em relação aos valores e objetivos do 

Parque das Profissões, bem como viabilidade e capacidade de 
realização);  

• Relevância cultural (reconhecimento dos valores culturais);  
• Diversidade (Contemplação de áreas diversas) 

 
Poderá haver solicitação de modificações e/ou maior especificação do 

conteúdo das atividades mediante avaliação.      
Os horários de apresentação serão definidos e divulgados após resultado de 

seleção das propostas.  
O valor total do recurso a ser repassado para o DCE será de R$ 20.000,00, 

respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira da UDESC.    
 

DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO  
A utilização dos recursos financeiros deverá ocorrer no exercício fiscal de 

2019.  

Os recursos disponibilizados serão destinados à aquisição de material 
permanente para uso restrito da entidade estudantil, materiais estes 

previstos no Calendário de Licitações da Universidade. 
O DCE deverá consultar a Coordenadoria de Assuntos Estudantis - CAE sobre 

a viabilidade da aquisição de material permanente.  
 

DO RESULTADO 
A PROEN divulgará o resultado da proposta no endereço https:// 

www.udesc.br/parquedasprofissoes 

 

DO CRONOGRAMA 
A apresentação da proposta no âmbito do presente Edital deverá obedecer 

ao seguinte cronograma de atividades: 
 

Evento Data 

Lançamento do Edital 07/08/2019 

Envio da Proposta 07/08/2019 a 14/08/2019 

Análise da Proposta 14/08/2019 a 16/08/2019 

Divulgação do resultado 19/08/2019 
 

 


