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EDITAL Nº 014/2017 – PROEC

OPERAÇÃO RONDON 2017

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio da Diretoria de Extensão,  comunica aos
acadêmicos interessados dos cursos de graduação e  pós -graduação  da
Universidade Estadual do Paraná-Unespar, que se encontram abertas as inscrições para
Operação Rondon 2017, que ocorrerá de  23 de julho a 05 de  agosto, nos municípios de
Barra do Jacaré – PR e Ribeirão Claro – PR.

1 DOS OBJETIVOS:  

1.1 O presente edital tem como objetivo selecionar acadêmicos interessados, dos cursos de
graduação e pós-graduação da Unespar, para compor a equipe como rondonistas, propondo e
atuando nas ações extensionistas a serem executadas nos municípios de Barra do Jacaré- PR
e  Ribeirão  Claro-PR,  através  da  Operação  Rondon  2017,  coordenada  pelo  Núcleo
Extensionista Rondon (NER-UEPG) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

1.2 As ações da Operação Rondon visam à formação de multiplicadores nas comunidades
assistidas para contribuir na melhoria das condições de vida e bem-estar das pessoas. Outra
preocupação da iniciativa é fortalecer a formação humana e profissional dos estudantes e,
ainda, trabalhar pela qualidade e eficiência da administração municipal. 

2 DAS         VAGAS:  

2.1 Serão ofertadas 16 vagas para acadêmicos de graduação e/ou pós-graduação da Unespar, de
todos os  campi,   das seguintes áreas: Administração, Artes, Educação Física, Enfermagem,
Engenharia de Produção, Letras, Pedagogia, Serviço Social e Turismo.

2.2 A participação na Operação Rondon é atividade voluntária, não havendo pagamento
de bolsas ou qualquer outro tipo de remuneração.

2.3 Todas as despesas referente a transporte, alimentação, hospedagem e materiais para as 
oficinas serão custeadas pelas Instituições envolvidas no projeto (IES, SETI e Prefeituras).
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3 REQUISITOS:  

3.1 Estar matriculado nos cursos de graduação e/ou pós-graduação da Unespar das seguintes
áreas:  Administração, Artes, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Produção, Letras,
Pedagogia, Serviço Social e Turismo.

3.2  Ter  disponibilidade  para  participar  das  reuniões  e  atividades  de  preparação  dos
acadêmicos;

3.3  Desenvolver  as  atividades  no  período  da  Operação,  sem  se  ausentar  da  cidade  que
receberá as ações, que será entre os dias 23 de julho e 05 de agosto de 2017.

3.4  Por ser desenvolvido em período letivo, a PROEC se compromete a emitir justificativa
para a ausência dos alunos selecionados no período por ela afetado. Tal justificativa poderá
ser utilizada para solicitação de que as avaliações previstas para o período de ausência possam
ser repetidas em data posterior à Operação. Tal solicitação não dispensa a necessidade de que
os alunos consultem previamente seus professores quanto aos procedimentos específicos em
cada caso.

4 ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS AÇÕES  

4.1  As  equipes  da  Unespar  atuarão  nas  seguintes  áreas  temáticas:  Administração,  Artes,
Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Produção, Letras, Pedagogia, Serviço Social e
Turismo, atendendo as necessidades dos dois municípios sob responsabilidade da Unespar.

4.2  A Unespar participará com duas equipes:

- Equipe Barra do Jacaré composta pela profa. Maria Antonia Ramos Costa, prof. Diego Elias
Baffi e 8 alunos.

- Equipe Ribeirão Claro composta pelo prof. Adalberto Dias de Souza, prof. Caio Ricardo
Bona Moreira e 8 alunos.

4.3 Os academicos rondonistas selecionados deverão propor e atuar nas ações extensionistas,
nas áreas supracitadas,  voltadas para os seguintes publico:  Servidores públicos de diversas
secretarias,  em especial  educação,  saúde e administração; Crianças,  adolescentes e jovens;
Adultos – população em geral.

4.4 As oficinas, cursos e palestras poderão ocorrer na prefeitura, em escolas, associações de
moradores,  unidades  de  saúde,  centros  comunitários  ou  outros  espaços  disponíveis  no
município. 
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5  INSCRIÇÕES  

Período: de 02/06 até as 23:59 de 11 de junho de 2017.
Através do preenchimento do formulário disponível no endereço:

 https://goo.gl/forms/g6iZlF101rSgorij2  

 
6  SELEÇÂO

1ª FASE: ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES

Resultado a partir do dia 14 de junho de 2017 

Via edital na PROEC disponibilizado no site: http://proec.unespar.edu.br

2ª FASE: ENTREVISTA (ELIMINATÓRIA)

No edital de resultado será divulgada a data, local e formato da entrevista, com previsão de 

acontecer no período de 17 a 21/06/2017.

Dúvidas e maiores informações pelo e-mail rondon@unespar.edu.br

Link para consulta das atividades que já foram desenvolidas na Operação Rondon

Folder 01,  Folder 02

Curitiba, 01 de junho de 2017.

Armindo José Longhi
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Portaria nº. 175/2017 – Reitoria/UNESPAR

Eloi Vieira Magalhães
Diretor de Extensão

Portaria nº. 644/2016 – Reitoria/UNESPAR
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