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EDITAL Nº 048/Vice-Reitoria de Pós-Graduação - 2018 
Gerência de Extensão e Cultura –Projeto Rondon 

 

O Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI), no uso das atribuições regimentais e estatutárias que lhe são 

conferidas, torna público, para conhecimento dos interessados, a homologação do 

Edital de Seleção dos acadêmicos para participarem das Operações Pantanal e 

Palmares do Projeto Rondon em julho de 2018.  

 

O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração 

social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários na busca de 

soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades 

carentes e ampliem o bem-estar da população. Procura, também, aproximar esses 

estudantes da realidade do país, além de contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades assistidas.  

 

O objetivo do presente edital é selecionar alunos voluntários para participar como 

Rondonistas da Operação Pantanal, que será́ realizada no Estado do Mato Grosso do 

Sul entre os dias 6 a 22 de julho 2018 e da Operação Palmares, que será realizada no 

Estado de Alagoas entre os dias 13 a 29 de julho 2018. Na Operação Pantanal a 

UNIVALI irá desenvolver atividades relacionadas ao Conjunto C (Comunicação Social) 

e na Operação Palmares a UNIVALI irá realizar ações referentes ao Conjunto A 

(Cultura, Saúde, Educação, Justiça e Direitos Humanos), conforme o Edital Nº 

65/2017, do Ministério da Defesa, disponível em 

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/. 

 

 

1. Inscrições 

A Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI) comunica que, no período de 26 de fevereiro a 06 de março 

de 2018, receberá inscrições dos acadêmicos interessados em concorrer ao processo 

seletivo para participarem das operações Pantanal e Palmares. 

As inscrições deverão ser realizadas mediante o preenchimento do Formulário de 

Inscrição (Anexo 1) do presente edital e encaminhadas para o endereço eletrônico: 
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voluntarios@univali.br . O documento deverá ser enviado em formatos .doc ; .docx ou 

.pdf. 

 

2. Requisitos para inscrição 
2.1 Poderão se inscrever nesse edital de seleção para Operação Pantanal apenas os 

acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVALI na área 

de Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas). 

Para Operação Palmares poderão se inscrever os acadêmicos regularmente 

matriculados em qualquer curso de graduação da UNIVALI.  

2.2 Estejam cursando a segunda metade do curso de graduação da UNIVALI. 

2.3 Ter disponibilidade de horário para as reuniões de planejamento das atividades, 

bem como, durante o período da viagem das operações.  
2.4 Não ter sido selecionado para o Projeto Rondon em operações anteriores;  

2.5 Estar em boas condições de saúde    

 
3. Processo de Seleção 
Os acadêmicos serão selecionados pelos professores que irão atuar no Projeto 

Rondon e por professores vinculados a Gerência de Extensão e Cultura da UNIVALI, 

mediante os critérios estabelecidos em cada etapa desse edital de seleção (itens 

3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5) e os requisitos constante no item 2 deste edital. 

3.1 Etapas de seleção 
3.1.1 - 1ª etapa - Análise dos formulários de inscrição – Nessa etapa serão 

selecionados todos os alunos que atendam aos requisitos descritos no item 2 deste 

edital. 

3.1.2 - 2ª etapa - Reunião Geral - Todos os candidatos pré-selecionados da 1ª etapa 

serão convocados para uma reunião de apresentação do Projeto Rondon – e 

esclarecimentos sobre o processo seletivo. A data, horário e local dessa reunião serão 

informados ao candidato por e-mail e também no mural do setor de Extensão da 

UNIVALI. O candidato inscrito que não comparecer a reunião será considerado 

desistente e, portanto, eliminado.  

3.1.3 - 3ª etapa - Competência técnica e de relacionamento – Nessa etapa será 

realizada uma oficina com os alunos que compareceram na reunião Geral da 2ª etapa.  

Os professores coordenadores das operações irão solicitar aos alunos, o 

planejamento e o desenvolvimento de uma atividade do projeto aprovado pela 

UNIVALI. Os trabalhos serão analisados com os seguintes critérios: domínio de 

conteúdo, criatividade, dinamismo, clareza na exposição das ideias, capacidade de 
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relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Será atribuída uma nota de 0(zero) 

a 10(dez). Serão considerados aprovados nessa etapa os candidatos que 

apresentarem nota mínima de 7.0. 

3.1.4 - 4ª etapa -  Análise do Currículo/Portfólio e Histórico Escolar – Os alunos 

aprovados na terceira etapa para a Operação Palmares (Conjunto A – Saúde, 

Educação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça) deverão encaminhar para o endereço 

eletrônico voluntarios@univali.br o histórico escolar da graduação e o seu currículo com 

as devidas comprovações em anexo. Serão pontuadas apenas as atividades de 

extensão e voluntariado vinculadas à UNIVALI ou a outras Instituições de Ensino 

Superior (IES).  Será atribuído 0.5 pontos a cada 4h comprovadas nessas atividades. 

Os alunos que comprovarem a participação nos processos seletivos anteriores do 

Projeto Rondon irão receber 1.0 ponto adicional na média da análise do currículo. Os 

alunos aprovados na terceira etapa para a Operação Pantanal (Conjunto C – 

Comunicação Social) deverão encaminhar para o endereço eletrônico 

voluntarios@univali.br o histórico escolar da graduação e o seu portfólio acadêmico 

profissional. Os alunos que comprovarem a participação nos processos seletivos 

anteriores do Projeto Rondon irão receber 1.0 ponto adicional na média da análise do 

portfólio. Serão considerados aprovados nessa etapa os candidatos que apresentarem 

no mínimo média 7.0 na somatória da análise do currículo e do histórico escolar. 

3.1.5 - 5ª etapa - Entrevista - Todos os candidatos aprovados na quarta etapa irão 

participar da entrevista com os professores que irão atuar no Projeto Rondon e por 

professores vinculados a Gerência de Extensão e Cultura da UNIVALI. Nessa etapa 

serão analisadas competências comportamentais e técnicas relacionadas as 

atividades a serem desenvolvidas no Projeto Rondon. Serão considerados aprovados 

nessa etapa os candidatos que apresentarem nota mínima de 7.0. 

O cronograma das etapas de seleção e a divulgação dos resultados parciais estão 

disponíveis no item 6 desse edital. 

As confirmações dos locais das etapas de seleção serão avisadas por e-mail e 

também no mural do setor de Extensão no Bloco B3.  

 
4.Resultado da Seleção  
- As notas obtidas pelos alunos da 3ª a 5ª etapa serão somadas e divididas por 3 para 

compor a sua média final da seleção. 

- Os alunos serão classificados conforme a média final obtida no somatório das notas 

nas etapas de seleção.  
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- Para Operação Pantanal serão classificados 10 alunos titulares e dois suplentes. 

Para Operação Palmares serão classificados 8 alunos titulares e dois suplentes. Os 

suplentes poderão substituir a vacância de titulares, conforme decisão do professor 

coordenador dessa Operação e da Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 

 

5. Desclassificação dos alunos 
5.1 Os alunos poderão ser desclassificados durante o período de seleção, caso não 

compareçam ou cheguem atrasados para as atividades. 

5.2 O desligamento dos rondonistas selecionados poderá ocorrer nos seguintes casos: 

- A pedido formal do acadêmico; e por motivos disciplinares: 

a) desrespeitar as coordenações das equipes 

b) não comparecer aos encontros de preparação das ações sem justificativa com 

antecedência 

c) não cumprir horários e prazos estabelecidos 

d)não respeitar o guia dos Rondonistas (disponível no site: 

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/ ). 

 
6. Calendário da Seleção dos Alunos para o Projeto Rondon 

ETAPA DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

1ª 28/02/2018 a 
06/03/2018 

Até 
23h59min do 

dia 
06/03/2018 

Análise do 
Formulário de 

Inscrição 

---- 

07/03/2018 18:00 Divulgação dos 
pré-selecionados  

Site da 
UNIVALI e 
Mural da 
Extensão  

2ª 08/03/2018 17:00 Reunião Geral 
com os pré-

selecionados 

A definir 

3ª 

 

15/03/2018 13:30 às 
17:30 

OFICINA 
TÉCNICA 

A definir 

22/03/2018 13:30 às 
17:30 

OFICINA 
TÉCNICA 

A definir 

26/03/2018 18:00 Divulgação dos Site da 
UNIVALI e 
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pré-selecionados  Mural da 
Extensão 

4ª 02/04/2018 Até às 
23h59min do 

dia 
02/04/2018 

Análise do 
currículo 

 

06/04/2018 18:00 Divulgação dos 
pré-selecionados  

Site da 
UNIVALI e 
Mural da 
Extensão 

5ª 12/04/2018 13h30 às 
17h30 

Entrevista A definir 

13/04/2018 18:00 Divulgação do 
resultado final 

Site da 
UNIVALI e 
Mural da 
Extensão 

OBS: O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES CONFORME A 
DISPONIBILIDADE DOS PROFESSORES E DA QUANTIDADE DE ALUNOS 
INSCRITOS. 
 
7. Divulgação do resultado 
A data da divulgação do resultado final será no dia 13 de abril de 2018, por meio do 

Edital de Classificação, emitdo pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) no mural da Gerência 

de Extensão e Cultura, no Bloco B3, Campus Itajaí e no site da UNIVALI. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 O prazo para protocolo de pedido de recurso será de 01 (um) dia após a 

publicação do resultado final do processo seletivo. 

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura da Univali. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Itajaí, 28 de Fevereiro de 2018.  

 
 

Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho 
Vice-Reitor de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
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Anexo 1   

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO  

PROCESSO SELETIVO UNIVALI –PROJETO RONDON 2018 

 

NOME COMPLETO:  ________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ 

NÚMERO DA MATRÍCULA:_______________________________ 

CURSO:  _______________________________________                 

PERÍODO:____ 

TELEFONE CELULAR:   _____________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________________ 

 
Optar por um conjunto para efetivar a sua inscrição: 

(   ) Operação Palmares - Conjunto A – Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde. 

(   ) Operação Pantanal - Conjunto C – Comunicação Social  

 

POSSUI ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA: (   ) SIM (   ) NÃO 

 

SE SIM, ESPECIFIQUE: (   ) Auditiva (   ) Baixa Visão (   ) Cegueira  (   ) Física   

(   ) Intelectual  ( ) Autismo (   ) Múltipla (   ) Surdez  (   ) Surdocegueira 

 

TEM ALERGIA (S): (   ) SIM (   ) NÃO 

 (  ) Medicamentos       (  ) insetos     (   ) comidas (   ) poeira   (  ) plantas  (   ) outros Qual: 
_______________ 

 

POSSUI ALGUM PROBLEMA NEUROLÓGICO OU TRANSTORNO MENTAL? 

 (   ) SIM  (  ) NÃO  SE SIM, ESPECIFIQUE: ___________________________________________ 

 

JÁ FEZ OU FAZ TRATAMENTO TERAPÊUTICO, PSIQUIÁTRICO OU PSICOLÓGICO?  

(   ) SIM (   ) NÃO  SE SIM, ESPECIFIQUE: ___________________________________________ 
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VOCÊ JÁ PASSOU POR ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS? POR EXEMPLO: CONVULSÕES, 
CRISES DE EPILEPSIA OU OUTRO TIPO QUALQUER DE PROBLEMA DE SAÚDE?  

(   ) SIM (   ) NÃO 

NECESSITA DE USO CONSTANTE DE MEDICAMENTOS? 

 (   ) SIM (   ) NÃO  SE SIM, ESPECIFIQUE: _________________________________________ 

JÁ TEVE ALGUM(S) OUTRO(S) PROBLEMA(S) DE SAÚDE A EXCEÇÃO DOS ACIMA CITADOS?  

(   ) SIM     (   ) NÃO  QUAIS? ________________________________________ 

ESTARÁ EM CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PROJETO E DAS CAPACITAÇÕES 

(TREINAMENTOS)  PREFERENCIALMENTE AOS SÁBADOS  E ESPORADICAMENTE EM OUTROS MOMENTOS?  

(   ) SIM     (   ) NÃO 

AO LONGO DO PERÍODO DAS CAPACITAÇÕES É FUNDAMENTAL QUE CONVERSE EM SEU LOCAL DE 

TRABALHO (CHEFE) E/OU ESTÁGIO, NO SENTIDO DE QUE SE FOR SELECIONADA(O) PARA PARTICIPAR DE UMA 

OPERAÇÃO DO PROJETO RONDON EM JULHO DE 2018, ESTARÁ AUSENTE APROXIMADAMENTE DURANTE 

16 A 18 DIAS.  

CONSEGUIRÁ ESTA LIBERAÇÃO DE SEU EMPREGO OU ESTÁGIO CASO SEJA 

SELECIONADA(O)? 

(   ) SIM     (   ) NÃO 

ESTÁ CIENTE SOBRE O RISCO DE SER DESCLASSIFICADA(O) ATÉ NO ÚLTIMO DIA DO PERÍODO DAS 

CAPACITAÇÕES? ESSE RISCO REAL, MESMO JÁ SELECIONADA(O) COMO TITULAR E/OU SUPLENTE, 

LEMBRE-SE SEMPRE: VOCÊ É VOLUNTÁRIO E DEVERÁ PARTICIPAR ATIVAMENTE E ACEITAR AS NORMAS 

ESTABELECIDAS. 

(   ) SIM     (   ) NÃO 

           DECLARO que todas as informações acima são verdadeiras; que em caso de ser selecionado para 

uma das operações do Projeto RONDON me comprometo a participar de todas as etapas efetivamente, 

desde a elaboração do projeto até a socialização das atividades, bem como acatar todas as normas para 

participação no mesmo. 

               __________________________________________ 

                ASSINATURA 

 

               DATA   _____/_____/________. 

 


