
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
PROJETO RONDON 

Edital no 003/Reitoria/Univates, de 08 de janeiro de 2019

Seleção de estudantes de graduação para o Projeto Rondon

O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade do Vale do Taquari - 
Univates, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público o presente Edital, que 
contém normas e procedimentos referentes à realização do processo seletivo de estudantes 
de graduação que integrarão o Projeto Rondon, em conformidade com o Edital do Ministério 
da Defesa no 87/2018, de 22 de agosto de 2018, que dispõe o processo seletivo das 
instituições superiores para participação nas operações “Vale do Acre” e “João de Barro” do 
Projeto Rondon. 

1. Disposições gerais
1.1 O programa
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. 

1.2 Objetivos
São objetivos do Projeto Rondon:

a) contribuir para a formação do universitário como cidadão;
b) integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações 

participativas sobre a realidade do País; 
c) consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, 

em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais; 
d) estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as 

comunidades assistidas.

1.3 Atividades do programa
1.3.1 A operação João de Barro será desenvolvida entre os dias 12 e 28 de julho de 2019, 
em 10 (dez) municípios do Estado do Piauí, a saber: Arraial, Barra D’Alcântara, Dom 
Expedito Lopes, Francinópolis, Francisco Ayres, Inhuma, Novo Oriente do Piauí, Paquetá, 
São José do Piauí e Várzea Grande. Terá como centro regional a cidade de Teresina/Piauí.

1.3.2 O estudante selecionado deve participar de Reuniões obrigatórias nas terças-feiras, às 
17h30min, a partir do dia 12 de março de 2019.

1.4 Cronograma
Atividades de implantação do programa Data

Lançamento do edital de seleção dos alunos de graduação 08/01/2019
Período de inscrição 08/01 a 22/02/2019
Reunião de seleção – auditório do prédio 9 26/02/2019 –
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 das 17h30min às 19h
Resultado no site www.univates.br/institucional/editais 08/03/2019
Início das atividades 12/03/2019

2. Das inscrições
2.1 Poderão se inscrever alunos de graduação, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
do curso concluído, dos cursos que poderão contribuir nas áreas temáticas de acordo com o 
conjunto B: Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho.

2.2 As inscrições serão realizadas pelo sistema de inscrições no site 
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-2529, no período de 08 de janeiro até 
22 de fevereiro de 2019. Basta anexar a ficha de inscrição (anexo I deste edital) 
devidamente preenchida e digitalizada.

3. Critérios de seleção
3.1 Os estudantes que atendem aos seguintes requisitos:

a) estar regularmente matriculado na Univates;
b) estar cursando a partir da segunda metade do curso de graduação;
c) estar disponível para iniciar as atividades relativas ao projeto a partir de março de 

2019, tendo disponibilidade para participar das reuniões semanais, conforme item 
1.3.2 deste Edital;

d) concordar com os deveres do bolsista definidos no item 4.1 deste Edital.

3.2  Entrega de trabalho escrito no dia da reunião de seleção conforme cronograma:
a) contextualização sobre o território onde será desenvolvida a operação (500 a 800 

palavras);
b) relacionar a proposição da Agenda 2030 à contextualização apresentada, 

considerando-se a aprovação da Univates no conjunto B (Comunicação, Meio 
Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho).

c) carta de recomendação do coordenador do curso (Anexo II)
d) currículo com foto.
e) histórico escolar atualizado.

4. Dos deveres dos bolsistas
4.1 Cabe aos alunos selecionados:

a) participar das atividades definidas pelo projeto; 
b) participar das reuniões obrigatórias que ocorrerão nas terças-feiras, às 17h30min, a 

partir do dia 12 de março de 2019;
c) registrar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto;
d) cumprir todas as tarefas nos prazos definidos.

5. Publicação dos resultados
5.1 O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 8 de março de 2019, no site 
www.univates.br/institucional/editais.  
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6. Disposições gerais e finais

6.1 Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela coordenação do projeto e, 
supletivamente, pela Pró-Reitoria de Ensino. 

6.2 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital poderão ser 
obtidos por meio do endereço eletrônico rondon@univates.br ou pelo telefone (51) 3714-
7000, ramal 5850.

         Carlos Cândido da Silva Cyrne
Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da 

Universidade do Vale do Taquari - Univates
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ANEXO I 

Ficha de inscrição para o Projeto Rondon
Operação João de Barro - julho de 2019

1. Dados de Identificação 

Nome completo: _________________________________   Código do aluno:  __________
Sexo: (   ) Feminino      (    ) Masculino  
Data de nascimento: ____/____/____    Município de residência: ______________________
Estado civil: (    ) Solteiro      (    ) Namorando   (    ) Casado  (  ) Divorciado/viúvo
RG: _____________________________ CPF: ____________________________________

2. Endereço 
Rua: _______________________________________________________ No: __________
Complemento (Apto): _________________________ Bairro: ________________________
Cidade: ____________________________________ CEP: __________________________

3. Contatos
Telefone: __________________________ Celular: 

_________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________

4. Curso de graduação
Nome do curso: ____________________________________________________________
Número de disciplinas cursadas: _______________
Média das notas da graduação: ________________
Número de reprovações: _____________________

5. Principais ações de extensão ou atividades voluntárias realizadas
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Perfil do acadêmico
Principais pontos fortes: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Principais pontos fracos: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Por que você quer participar do Projeto Rondon?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Como sua formação acadêmica pode contribuir para o desenvolvimento das 
intervenções no Projeto Rondon, considerando que a Univates participará do 
conjunto de ações B: Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e 
Trabalho. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ANEXO II

Lajeado/RS, __ de ________ de 2019

Carta de Recomendação

Senhor Coordenador

Recomendo o(a) aluno(a) ____________________________________________, do 
curso ____________________________________________, a participar da Operação João 
de Barro do Projeto Rondon, a realizar-se no período 12 a 28 de julho de 2019. Atesto que 
o(a) discente participa regularmente das aulas e atua em atividades acadêmicas promovidas 
pelo curso, demonstrando potencial criativo, adaptabilidade e iniciativa.

Atenciosamente

(Assinatura)

                                      Nome do professor

                                                         Coordenador do curso de ______________________

Senhor

Luis Cesar de Castro

Coordenador do Projeto Rondon
__/ 2019
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A autenticidade desse documento pode ser conferida no endereço 
https://www.univates.br/sistemasbpm/check, informando o número do 
processo 16855 e verificador 33XC8OC4

Esse documento foi assinado com um certificado digital por CARLOS 
CANDIDO DA SILVA CYRNE:58657126087 em 08/01/2019 às 14:17. 

Informações adicionais:
CN=CARLOS CANDIDO DA SILVA CYRNE:58657126087, OU=AR SAFEWEB, 
OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
CN=AC SERASA RFB v2, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
O=ICP-Brasil, C=BR
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