
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL Nº 01, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 

SELEÇÃO PARA CADASTRO DE ALUNOS RONDONISTAS 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da UFS torna pública a chamada para a seleção de alunos que 

desejam participar da Operação João de Barro do Projeto Rondon - 2018. Para fins deste 

Edital serão concedidas 12 (doze) vagas (08 efetivas e 04 suplentes) para estudantes 

matriculados nos cursos de graduação da UFS participarem como voluntários da ação a 

realizar-se pela equipe da UFS, durante o período de 12 a 28 de julho de 2019, na cidade 

de Barra D’Alcantara no Estado do Piauí.  

 

1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO RONDON  
1.1. Integrar o ensino, a pesquisa e a extensão;  

1.2. Contribuir para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes, usando o 

conhecimento e as habilidades acadêmicas;  

1.3. Estimular a busca de soluções para os problemas sociais da população, incentivando a 

formulação e execução de políticas públicas locais, participativas e emancipadoras;  

1.4. Contribuir para a formação acadêmica do estudante, proporcionando-lhe maior 

conhecimento da realidade brasileira, incentivando a sua responsabilidade social e o 

fortalecimento da cidadania.  

 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. As inscrições estarão abertas de 17 a 21 de dezembro de 2018 na secretaria do 

Departamento de Educação Física (Campus São Cristóvão), no horário das 09h às 12h e das 

14h às 17h;  

2.2. Poderão se inscrever alunos que tenham integralizado 50% do seu curso, na data da 

inscrição e que tenham possibilidade de participar efetivamente das reuniões de pré-

viagem (às segundas-feiras no turno da tarde) e de se afastar do curso no período da 

operação;  

2.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos:  

• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (anexo 1 deste Edital);  

• Histórico Escolar atualizado.  

 

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
3.1. Serão considerados como critérios para avaliação:  

a) Índice de Regularidade  

b) Quantidade de Créditos Cursados  

c) Entrevista  

3.2. Na entrevista, que será realizada pelos professores responsáveis pelo Projeto Rondon, o 

candidato deverá demonstrar capacidade de trabalhar em grupo, autonomia e pró-atividade, 

de forma a contribuir com a realização das ações referentes ao grupo “A” do Projeto 

Rondon, descritas no quadro 01.  

3.3. A entrevista será realizada no dia 21 de janeiro de 2019, às 15h, no auditório do 

Departamento de Educação Física (Campus São Cristóvão)  
3.4. Em caso de número expressivo de inscritos poderá haver mais de um dia de entrevista e 

os inscritos serão previamente informados. 



Quadro 01 – Áreas de atuação do conjunto “A” 

Nº Vagas Áreas de Atuação 

12 

 Cultura  

Capacitar multiplicadores para o desenvolvimento de atividades que 

promovam a capacidade de expressão cultural da comunidade, valorizem a 

cultura local e promovam o intercâmbio de informações. 

 Educação  

Capacitar educadores do ensino fundamental e médio sobre técnicas de 

ensino e aprendizagem, motivação, relacionamento interpessoal, distúrbios 

de aprendizagem, educação inclusiva e no atendimento a portadores de 

necessidades educativas especiais. 

 Saúde  

Capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde bucal, saúde 

ambiental, doenças endêmicas locais, acolhimento e humanização do 

atendimento em saúde; Capacitar multiplicadores em saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes e jovens, na prevenção da prostituição infantil, 

na prevenção do uso do álcool e drogas e na prevenção da violência contra 

mulheres, crianças e adolescentes; Capacitar multiplicadores em ações de 

incentivo ao esporte e lazer e Capacitar multiplicadores em nutrição, com 

incentivo no uso de alimentos regionais. 

 Direitos Humanos e Justiça  

Capacitar organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de 

cidadania e na implantação de ações de assistência social; Instalar, 

dinamizar ou atualizar os conselhos municipais, como os de educação, de 

saúde, tutelar, de assistência social, da criança e do meio ambiente, entre 

outros. 

 

4. DOS RESULTADOS, DOS RECURSOS E DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

4.1. A divulgação do resultado da seleção será feita até o dia 28 de janeiro de 2019, e será 

afixada nos murais do Departamento de Educação Física (Campus São Cristóvão) e da Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX), além de ser publicada no portal da UFS.  

4.2. Os recursos ao resultado da seleção deverão ser interpostos, no dia 29 de janeiro, por 

escrito, junto à secretaria do Departamento de Educação Física (Campus São Cristóvão), no 

horário das 09h às 12h e das 14h às 17h.  

4.3. O resultado final da seleção será divulgado no dia 04 de fevereiro e será afixado nos 

murais do Departamento de Educação Física (Campus São Cristóvão) e da Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX), além de ser publicada no portal da UFS.  

4.4. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê de Extensão da UFS.  

4.5. Recomenda-se aos candidatos a leitura do Guia do Rondonista disponível em 

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/  

Maiores informações: contatar através do e-mail: afranioufs@gmail.com ou pelo telefone 

3194-6537 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 12 de dezembro de 2018.  

 

 

Profa. Dra. Alaíde Hermínia de Aguiar Oliveira 
Pró-Reitora de Extensão 

  



ANEXO I  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA RONDONISTAS 

PROJETO RONDON– 2019 

 

NOME:  

CURSO  

SEMESTRE  

TELEFONES:  

E-MAIL  

(favor colocar o e-mail em letra de forma) 

 

Assinale com um “X” o grupo de ações para o qual pretende ser selecionado 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUE DESEJA PARTICIPAR   

CULTURA   

EDUCAÇÃO   

SAÚDE   

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA   

 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, _____ de dezembro de 2018 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________ 
Assinatura do aluno 

 


