
 

                                                          

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE RONDONISTAS * 

 

 Operação Vale do Acre do Projeto Rondon – Julho de 2019 

 

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura, torna público o presente edital, destinado a proporcionar a participação dos discentes de 

graduação, do campus de Viçosa, na Operação Vale do Acre do Projeto Rondon.  

 

1. Informações gerais 

 

1.1 Do Objeto 

 

Compor uma equipe multidisciplinar de estudantes rondonistas regularmente 

matriculados na UFV, campus Viçosa, para atuar na Operação Vale do Acre do Projeto Rondon, 

no município Manoel Urbano (AC), no período de 5 a 21 de julho 2019. 

 

1.2 Do Objetivo 

 

Regular o processo de seleção e de participação voluntária dos estudantes nas ações do 

Conjunto B (Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho) da Operação 

Vale do Acre do Projeto Rondon. 

 

2. Dos requisitos e condições de participação 

 

Poderão se inscrever os estudantes de graduação, regularmente matriculados na UFV, 

campus Viçosa, que atendam aos seguintes critérios:  

 

a) Não ter participado de Operações anteriores do Projeto Rondon; 

b) Ter atuação prévia em Projeto(s) de Extensão Universitária, devidamente 

registrado(s) no Sistema de Registro de Atividades de Extensão da UFV (RAEX); 

c) Ter coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 60%; 

d) Ter cursado no mínimo 51% da carga horária total do curso; 

e) Não estar com formatura prevista para 2019; 

f) Ter participado do II Fórum Projeto Rondon da UFV a ser realizado em 07/4/19 

(domingo), às 10 h, em local a confirmar; 

g) Ter disponibilidade para viajar e realizar as atividades no período de 5 a 21 de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0-pIzvNZtQEyJoiTs659bcHgHIRMYU0nKtz9fyfdBbDuJA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0-pIzvNZtQEyJoiTs659bcHgHIRMYU0nKtz9fyfdBbDuJA/closedform


 

                                                          

 

 

julho de 2019, durante a operação; 

h) Ter disponibilidade para participar do Programa de Formação do Rondonista, 

segundo o cronograma a ser definido, mesmo aos finais de semana e feriados, 

conforme acordado entre a equipe de rondonistas;  

i) Ter espírito de equipe e facilidade de se relacionar com o público; 

j) Ter disponibilidade para estudar/buscar conhecimento diferente da sua área de 

atuação; 

k) Ser proativo (ter iniciativa); 

l) Demonstrar responsabilidade e resiliência; 

m) Ter boa saúde geral; 

n) Estar com a carteira de vacinação em dia, em especial para doenças endêmicas da 

região da Operação; 

o) Ter ciência das responsabilidades descritas no Guia do Rondonista. 

 

3. Dos Compromissos 

 

 Poderão se inscrever os estudantes de graduação regularmente matriculados na 

UFV, no campus Viçosa, que estejam dispostos a atender aos seguintes compromissos: 

 

a) Cumprir as recomendações e responsabilidades descritas no Guia do Rondonista; 

b) Submeter um relato de experiência para publicação em periódico relacionado à 

atividade; 

c) Participar do Simpósio de Integração Acadêmica de 2019, com apresentação de 

trabalho, referente às atividades desenvolvidas, na forma definida pela 

coordenação do Simpósio; 

d) Organizar e participar do III Fórum Projeto Rondon da UFV a ser realizado no 

primeiro semestre de 2020, em datas e horários a serem definidos. 

 

4. Da Inscrição 

 

4.1 As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do Formulário de 

Inscrição; entre os dias 18 e 29 de março de 2019. 

 

4.2 As inscrições só serão homologadas após envio ao Núcleo de Apoio a Programas e 

Projetos de Extensão (NAPE), e análise curricular do sistema Sapiens; 

 

O documento deverá ser enviados entre os dias 18 e 29 de março de 2019 para o e-mail:  

nape@ufv.br. Informações: Divisão de Extensão – DEX/NAPE, sala 100. Tel. 38992587 e 3899 

4861.  

 

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/file/download/id/140603
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/file/download/id/140603
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/file/download/id/140603
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/file/download/id/140603
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPbiMV1aW6kBt7G4ovrvRL8qISmjKUJKYb0VEVvEtE-hZ6A/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPbiMV1aW6kBt7G4ovrvRL8qISmjKUJKYb0VEVvEtE-hZ6A/closedform
mailto:nape@ufv.br
mailto:nape@ufv.br


 

                                                          

 

 

5. Das Vagas 

 

 

5.1 – Serão selecionados 10 (dez) estudantes, sendo 8 (oito) titulares e 2 (dois) reservas. 

 

  

6. Seleção 

 

6.1 Os acadêmicos serão avaliados pelos coordenadores Fábio Coelho Sampaio (DMB), 

Rafael Gustavo Rigolon da Silva (DBG), Bruno Ricardo de Castro Leite Junior (DTA), Emille 

Rocha Bernardino de Almeida Prata (DTA) e Tatiana Aparecida Corcini (Ex-Rondonista e 

mestranda UFV), com acompanhamento da equipe do NAPE. 

 

6.2 O processo seletivo se dará em duas etapas: 

 

  6.2.1 Primeira Etapa  

 

 Avaliação da inscrição e documentação de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Apresentação dos documentos exigidos; 

b) Cumprimento dos requisitos “a” a “f”, constantes no item 2 do presente Edital.  

 

 Os candidatos que não atenderem aos critérios exigidos nessa etapa serão eliminados 

do processo seletivo. 

 

 6.2.2 Segunda Etapa  

 

Entrevista – 8 e 12/4/19.  

Essa etapa tem como objetivo avaliar o perfil geral dos candidatos E nela serão 

selecionados 08 (oito) estudantes titulares e 2 (dois) reservas para compor a equipe de 

rondonistas da UFV e os demais ficarão na suplência, por ordem de classificação. 

  

 

7. Calendário 

 

Data Atividade 

15/3/19 Divulgação do Edital de seleção 

18/3/19 a 29/3/19  Inscrição pela internet e entrega de comprovantes no NAPE 

23/3/19 II Fórum do Projeto Rondon (10 h, auditório Adão José 



 

                                                          

 

 

Rezende Pinheiro do Departamento de Tecnologia de 

Alimentos  - DTA III)  

8/4/19 Agendamento das entrevistas 

8 a 12/4/19 Entrevistas 

15/4/19  Resultado Final 

15/4/19 (13 h) Primeira reunião com os selecionados 

 

 

Os casos omissos serão analisados pela banca avaliadora, consultando a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura, quando for o caso.  

 

Viçosa, 15 de março de 2019. 

 

 

 

 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 

 

 

* Edital retificado em 21/03/19 

 


