MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
PROJETO RONDON-OPERAÇÃO AMAPÁ MAIS FORTE

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PRE/Campus FW/UFSM N. 30/2021
Seleção interna de estudantes para atuar no Projeto Rondon “Operação Amapá Mais Forte”
1. INTRODUÇÃO
Torna-se pública a abertura de inscrições para seleção de estudantes dos cursos de
graduação, da Universidade Federal de Santa Maria,

para o PROJETO RONDON 2022 –

Operação Amapá Mais Forte na cidade de Mazagão – AP, para execução das atividades previstas
no conjunto B do Edital nº. 02/2021-DIPRES – Operação AMAPÁ MAIS FORTE do Ministério da
Defesa.
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(as) 8 (oito) estudantes dos cursos de graduação de Agronomia,
Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental e Sanitária, Relações Públicas, Jornalismo, para
compor a equipe da Universidade Federal de Santa Maria

para a Operação Amapá Mais Forte

do Projeto Rondon.
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4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
4.1 Dos Pré-requisitos para participação da seleção e posteriormente da Operação:
∙ Ter tomado ao menos a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até o dia da
entrevista e a segunda dose até 15 antes do deslocamento para a cidade da Operação.
∙ Estar disposto(a) a tomar todas as vacinas, quais sejam elas, conforme as demandas
apresentadas à equipe da Operação pelo Ministério da Defesa.
∙ Estar cursando a partir do 5° semestre dos cursos de graduação dos cursos constantes
no item 3 deste edital.
∙ Ter disponibilidade para uma viagem voluntária para o Estado do Amapá, nos termos da
Lei 9608/98, que acontecerá entre 03 e 20 de fevereiro de 2022 na cidade de Mazagão-AP.
∙ 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 desta seleção até à viagem, de forma presencial;
∙ Ler o Manual do Rondonista e 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.
5. DA INSCRIÇÃO
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5.1 A INSCRIÇÃO se dará pela entrega da seguinte documentação no e-mail
edner.baumhardt@ufsm.br com o título, INSCRIÇÃO RONDON – FULANA (O) DE TAL, entre os
dias 01 a 10 de outubro de 2021:
∙ Formulário de inscrição preenchido e assinado (pode ser uma foto do documento, com as
informações nítidas). (ANEXO I)
∙ Histórico Escolar obtido junto ao Portal do Aluno, em PDF.

6. DA ENTREVISTA
∙

A entrevista terá peso 10 em que serão avaliados alguns itens como, interesse,

proatividade, conhecimento prévio sobre o Projeto Rondon, conhecimento sobre a cidade da
Operação, desenvoltura nas respostas, capacidade argumentativa, novas ideias para acrescentar
à proposta, motivação em participar.
∙ O histórico escolar, por meio do Índice de Desempenho Acadêmico, será utilizado como
critério de desempate.
∙ A entrevista será, impreterivelmente, de forma presencial em local e hora que serão
informados no dia 10 de Outubro logo após o encerramento das inscrições.
∙ O local da entrevista será o Campus da UFSM-FW em sala ainda a ser definida. O/a
Candidato/a deverá comparecer ao local combinado de máscara e sem qualquer sintoma de
síndrome respiratória.
∙ A organização desta etapa da seleção será informada à Comissão de Biossegurança do
Campus - CBIO, para que auxilie nas medidas de segurança e execução e delibere sobre a
realização da mesma nas dependências do Campus.
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∙ Informe-se sobre os horários de ônibus centro-campus, pois a linha já estará em
funcionamento.
∙ O/a candidato/a terá o tempo de 15 minutos para manifestar seu interesse em participar
da Operação Amapá Mais Forte e responder às perguntas dos professores coordenadores.
∙ Não serão aceitos pedidos para realização de entrevista via remota, haja vista, que o
projeto da Operação aprovado necessita presencialidade para treinamento e organização das
atividades, quinzenalmente, considerando todos os protocolos de distanciamento e segurança
contra a COVID-19.

7. CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Divulgação do Edital

01/10/2021

Inscrição dos candidatos

01/10/2021 a 10/10/2021

Divulgação do local e horário para entrevista

10/10/2021 até as 23:00.

presencial.
Entrevistas

13 e 14/10/2021

Divulgação resultado preliminar e recursos

15/10/2021

Divulgação definitiva

18/10/2021

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
8.1 Os resultados serão divulgados no site da Pró-reitoria de Extensão e do campus Frederico
Westphalen/UFSM, como também, em murais do Campus.
9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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9.1. A partir da seleção o/a acadêmico/a se compromete a participar da Operação, mas se
por motivo de força maior não puder continuar, deverá comunicar sua desistência,
impreterivelmente, até o dia 01/11/2021
9.2. O/a aluno/a 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.
9.3. O/a aluno/a que não apresentar os documentos solicitados em qualquer etapa do
processo será eliminado da operação sendo automaticamente realizada a convocação do aluno
suplente.
9.4 Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores do Projeto Rondon.
9.5 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: edner.baumhardt@ufsm.br ou pelo
telefone 3220-0662.

Frederico Westphalen, 01 de outubro de 2021

EDNER BAUMHARDT
PROFESSOR COORDENADOR PROJETO RONDON
OPERAÇÃO AMAPÁ MAIS FORTE – MAZAGÃO – AMAPÁ
ALICE MORO NEOCATTO
COORDENADORA SUBSTITUTA DA COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO À
EXTENSÃO (CAFE) – PRE
Portaria 977/2021 de 07 de junho de 2021
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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

8.

9.

7. Número do CPF

Semestre

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,

Outubro de 2021.

Assinatura do Candidato
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Prioridade:

23081.084597/2021-12
NUP:
Homologação de edital
010 - Organização e Funcionamento

Normal

COMPONENTE
Ordem
1

Descrição
Edital de seleção de bolsista de extensão
(381)

Nome do arquivo
EDITAL SELEÇÃO PROJ RONDON PRE UFSM N
030 2021.pdf

Assinaturas
01/10/2021 09:40:21
ALICE MORO NEOCATTO (Coordenador (Substituto))
01.07.04.00.0.0 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO À EXTENSÃO - CAFE
01/10/2021 10:24:20
EDNER BAUMHARDT (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
33.22.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL - UFSM-FW - DEFFW

Código Verificador: 891031
Código CRC: 74e95935
Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html

