MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
PROJETO RONDON/ OPERAÇÃO PALMARES
EDITAL 01/2018
SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA ATUAR NO PROJETO RONDON “OPERAÇÃO
PALMARES”

1. INTRODUÇÃO
Torna-se pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos dos cursos de graduação da
Universidade Federal de Santa Maria do Campus Frederico Westphalen para OPERAÇÃO RONDON 2018
– Operação Palmares, conforme Edital Nº 65/2017 publicado no D.O.U. Nº170 de 04 de setembro de 2017,
seção 3, páginas 31 a 35.

2. DO OBJETIVO DO PROJETO RONDON
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. O Projeto
Rondon tem por objetivo contribuir para a formação do universitário como cidadão; integrar o universitário
ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do País;
consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do
desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais além de estimular no universitário a produção de
projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas.

3. DAS VAGAS
Serão selecionados 6 (seis) acadêmicos dos cursos superiores, Relações Pública (1), Jornalismo (1),
Agronomia (1), Engenharia Florestal (1) e Engenharia Ambiental (2) , para compor a equipe da Universidade
Federal de Santa Maria Campus-Fw para a Operação Rondon 2018 – Operação Palmares, conforme Edital
nº 65/2017 foi publicado no D.O.U. nº 170 de 04 de setembro de 2017, seção 3, páginas 31 a 35.
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4. DA SELEÇÃO
4.1 Dos Pré-requisitos para participação da seleção:
 Estar cursando a partir do 5° semestre dos curso de graduação, contando em semestres;
 Ter disponibilidade para uma viagem voluntária para o Alagoas, nos termos da Lei 9608/98, que
acontecerá entre 13 e 29 de julho de 2018;
 Não ter participado de Operações anteriores do Projeto Rondon;
 Não apresentar nenhum problema de saúde que inviabilize o deslocamento de avião ou barco.
 Ter disponibilidade para participar de reuniões, frequentar o programa de capacitação de
Rondonista (uma reunião quinzenal ) e realizar a preparação das atividades, a partir da divulgação do
resultado final até à viagem;
 Comprometer-se a cumprir e fazer cumprir os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Defesa
no Manual do Rondonista e as instruções do Coordenador da Operação.
4.2 Da etapa do processo seletivo:
4.2.1 O processo seletivo se dará pela entrega da seguinte documentação na SUGRAD, entre os dias
12 a 14 de março de 2018:
 Formulário de inscrição preenchido e assinado. (ANEXO I)
 Histórico Escolar;
* O candidato que não preencher todos os campos do formulário ou que deixar de entregar qualquer
documento, estará automaticamente desclassificado.
* A entrevista terá peso 10 e o índice acadêmico será o critério de desempate.
*A entrevista será na coordenação de Agornomia.

2

5. CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Divulgação do Edital

12/03/2018

Inscrição dos candidatos

12/03/2018 a 14/03/2018

Entrevistas

15/03/2018 as 9:00h

Divulgação resultado

15/03/2018 após 17:30h

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os resultados serão divulgados no site do campus Frederico Westphalen/UFSM e murais.

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1. A partir da seleção o acadêmico se compromete a participar da Operação, mas se por motivo de
força maior não puder continuar, deverá comunicar sua desistência, impreterivelmente, até o dia 19/03/2018.
7.2. O aluno que não atender ao chamamento/convocação realizada pelo professor coordenador, em
qualquer etapa do processo (durante a seleção e após a seleção no processo de capacitação) será eliminado da
operação sendo automaticamente realizada a convocação do aluno suplente.
7.3. O aluno que não apresentar os documentos solicitados em qualquer etapa do processo será
eliminado da operação sendo automaticamente realizada a convocação do aluno suplente.
7.4 Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores do Projeto Rondon.

7.5 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: gizellidepaula@gmail.com ou pelo telefone
3220-0621.

Frederico Westphalen, 12 de março de 2018

GIZELLI MOIANO DE PAULA
CORDENADORA PROJETO RONDON
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROJETO RONDON
1. Nome completo

2. Curso

3. Número de matrícula

4. Email

5. Telefone celular (com código de área)
(

6. Número da carteira de identidade

)

7. Número do CPF

8. Semestre

9. Declaração de ciência das condições de inscrição
10. Declaro:
a) Que estou ciente de todos os requisitos exigidos para candidatar-me a

seleção de alunos interessados em participar do Projeto Rondon/ no
âmbito do Edital de Seleção - Projeto Rondon – UFSM
b) Que todas as informações prestadas são verdadeiras.

Frederico Westphalen,

março de 2018.

Assinatura do Candidato
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