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Chamada Pública nº 01/2021 

Chamada pública para a adesão de eventos 

realizados pela comunidade universitária à 

programação do aniversário de 15 anos da 

UFABC. 

O CHEFE DE GABINETE DA REITORIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), divulga a Chamada Pública nº 01/2021, para a adesão de eventos realizados pela 

comunidade universitária à programação do aniversário de 15 anos da UFABC. 

 

1. DO PERFIL DOS EVENTOS E SEUS PROPONENTES 

1.1. Esta Chamada Pública é destinada a todos os membros da comunidade universitária que 

estejam propondo eventos a serem realizados até o dia 10 de dezembro de 2021. 

1.1.1. Os eventos podem ser de natureza científica, acadêmica, administrativa, social, cultural, 

esportiva, ou qualquer outra, que estejam em acordo com os princípios fundamentais 

estabelecidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional e pelo Projeto Pedagógico 

Institucional da UFABC. 

1.1.2. São admitidos tanto os eventos que ocorrem regularmente quanto aqueles eventos 

esporádicos ou pontuais, mesmo que organizados especialmente por ocasião das 

comemorações do aniversário de 15 anos da UFABC, sejam eles organizados por grupos de 

pesquisa, extensão, núcleos, coletivos, entidades estudantis, ou por setores das unidades 

administrativas da UFABC. 

1.1.3. Os proponentes dos eventos podem ser docentes, técnicos administrativos ou discentes 

vinculados à UFABC, ou ainda trabalhadores em situação de terceirização que atuem na 

Universidade. 

2. DO APOIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E DOS PRAZOS DE SOLICITAÇÃO 

2.1. Caso o proponente queira solicitar apenas o “Selo UFABC 15 anos”, agregado ao logotipo 

da UFABC, para inclusão no material de divulgação do seu evento, bastará preencher 

o formulário de solicitação de divulgação de evento no calendário da UFABC, indicando que 

deseja receber o “Selo UFABC 15 anos”, com antecedência mínima de 03 dias da data da 

realização do evento. 

2.1.1. Nos casos previstos no item 2.1, os organizadores do evento se responsabilizam pela 

elaboração da arte de divulgação e da referida aplicação da marca dos 15 anos da UFABC. Após 

validação do evento, os organizadores receberão o selo por e-mail e o evento será incluído no 

calendário oficial de eventos da UFABC. 

2.2. Caso o proponente queira solicitar apoios adicionais, serão disponibilizados os seguintes 

itens, desde que observado rigorosamente o prazo indicado de solicitação, com antecedência 

mínima de 30 dias: 
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Serviços disponibilizados 
Criação de artes específicas para o evento: 

• Banner para o site da UFABC 
• Imagens para posts em redes sociais  
• Thumbnail de vídeo para YouTube 

Inclusão do evento no calendário on line de eventos no site da UFABC 
Divulgação de banner no site da UFABC 
Envio de e-mail em formato newsletter sobre o evento 
Treinamento da equipe do evento para que possa fazer a transmissão ao vivo 
Inclusão dos vídeos do evento na playlist do canal da UFABC no YouTube e inclusão do vídeo 
na página inicial do site da UFABC 
Divulgação do evento nos perfis e páginas oficiais da UFABC nas redes sociais 
Disparo de convite pelo whatsapp institucional 
 

2.3. A solicitação dos serviços indicados no item 2.2. deve ser feita por meio do endereço 

http://ufabc.net.br/ufabc15anos. 

2.4. As solicitações serão recebidas em fluxo contínuo ao longo de 2021, a partir da data de 

publicação desta Chamada Pública, para atividades que ocorram até o dia 10 de dezembro de 

2021. 

3. DO CRITÉRIO DE INCLUSÃO NO CALENDÁRIO COMEMORATIVO E EVENTUAL REVISÃO DE 

DECISÃO 

3.1. Serão incluídos na programação do aniversário de 15 anos da UFABC os eventos que 

estejam em acordo com os princípios gerais estabelecidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional, considerados, ainda, o Estatuto, o 

Regimento Geral e as demais normativas vigentes na UFABC. 

3.2. As solicitações serão analisadas pela Coordenação do Comitê de Eventos Comemorativos, 

do Calendário Comemorativo dos 15 anos da UFABC. 

3.2.1. Eventuais recursos em virtude da não inclusão do evento na programação do aniversário 

serão julgados pela Comissão Organizadora do Calendário Comemorativo dos 15 anos da 

UFABC. 

3.3. As solicitações serão atendidas por ordem de chegada, desde que tenham sido aceitas e 

que respeitem os prazos indicados nos itens 2.1 e 2.2. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. A resposta a cada solicitação será fornecida ao próprio solicitante, por meio do endereço 

eletrônico informado quando da efetuação da solicitação. 

4.2. O atendimento das solicitações está condicionado à disponibilidade da equipe técnica 

responsável pela execução de cada serviço fornecido. 

4.3. A presente Chamada Pública poderá ser interrompida a qualquer tempo, em caráter 

temporário ou definitivo, a critério da área responsável. 
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4.4. Solicitações de esclarecimentos sobre a presente Chamada Pública poderão ser 

encaminhadas para o endereço comissao15anos@ufabc.edu.br. 

4.5. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Comitê de Eventos Comemorativos 

do Calendário comemorativo dos 15 anos da UFABC. 
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