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Seleção de estudantes de graduação para o Projeto Rondon

A Reitora 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 para integrar o Projeto
Rondon, em conformidade com o Edital do Ministério da Defesa no 130/2019, de 10 de
outubro de 2019, que dispõe o processo seletivo das instituições superiores para
participação na operação “Portal do Sertão” do Projeto Rondon.

1. Das 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.

2. Dos 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 e 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.

3. Das atividades do programa
3.1 A operação “Portal do Sertão” será desenvolvida entre os dias 26 de janeiro e 12 de
fevereiro de 2023, no município de Serra Preta, no Estado da Bahia.

3.2 Acontecerão reuniões obrigatórias nas segundas-feiras, das 17h30min às 18h30min, a
partir do dia 03 de outubro de 2022, com os estudantes selecionados e os professores do
projeto.

4. Do cronograma

Atividades de implantação do programa Data

Lançamento do Edital de seleção de estudantes 19/08/2022

Período de inscrições De 22/08 a 05/09/2022
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Reunião de seleção - sala 200 do Prédio 7 12/09/2022 -
das 17h30min às 18h30min

Publicação do resultado no site
https://www.univates.br/institucional/editais

Até 21/09/2022

Início das atividades 03/10/2022

5. Das inscrições
5.1 Poderão se inscrever alunos de graduação presencial ou a distância com, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) do curso concluído, matriculados nos cursos que poderão
contribuir nas áreas temáticas, de acordo com o conjunto A do Edital do Ministério da
Defesa no 130/2019: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde.

5.2 As inscrições deverão ser realizadas pelo sistema de inscrições da Univates, no site
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-6102, no período de 22 de agosto a
05 de setembro de 2022.

5.2.1 No ato da inscrição, deverá ser anexada a ficha do Anexo I deste Edital, devidamente
preenchida e digitalizada, juntamente com uma cópia digitalizada da carteira de vacinação.

6. Dos critérios de seleção
6.1 Os estudantes interessados em participar da seleção deverão atender aos seguintes
requisitos:

a) estar regularmente matriculado na Univates;
b) ter concluído, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do curso;
c) estar disponível para iniciar as atividades referentes ao projeto a partir de outubro de

2022, tendo disponibilidade para participar das reuniões semanais, conforme item 3.2
deste Edital;

d) ter recebido, no mínimo, duas doses de vacina contra a covid-19;
e) concordar com os deveres do rondonista definidos no item 7 deste Edital.

6.2 No dia 12 de setembro de 2022 acontecerá uma reunião de seleção, na qual os
estudantes deverão entregar um trabalho escrito, conforme especificado a seguir:

a) contextualização sobre o território onde será desenvolvida a operação (500 a 800
palavras).

7. Dos deveres dos rondonistas
Cabe aos alunos selecionados:

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

a partir do dia 03 de outubro de 2022;
c) registrar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto;
d) cumprir todas as tarefas nos prazos definidos.
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8. Da publicação do resultado
O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 21 de setembro de 2022, no link
https://www.univates.br/erm/ngrp/editais-externos-abertos e no site
https://www.univates.br/institucional/editais.

9. Das disposições gerais e finais
9.1 Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela coordenação do projeto e,
supletivamente, pela Pró-Reitoria de Ensino.

9.2 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital poderão ser
obtidos por meio do endereço eletrônico rondon@univates.br ou pelo telefone (51)
3714-7013, ramal 5760.

Evania Schneider
Reitora da Universidade do Vale do Taquari

- Univates
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ANEXO I
Ficha de inscrição para o Projeto Rondon

1. Dados de identificação
Nome completo: ____________________________________ Código do Aluno:  ___________
Sexo: (   ) Feminino   (    ) Masculino
Data de nascimento: ____/____/____    Município de residência: ________________________
Estado civil: (    ) Solteiro     (    ) União Estável    (    ) Casado
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?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Assinatura do aluno: _______________________________________
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