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EDITAL Nº 001/2018 – PROEC 
 

OPERAÇÃO RONDON PARANÁ 2018 

 

A Pró-Reitora de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Paraná - Unespar, 

no uso de suas atribuições torna público a abertura de inscrições para acadêmicos, 

agentes e docentes que pretendem participar da Operação Rondon Paraná-2018, 

conforme dispõe o presente Edital. 

 

1 Do objeto deste edital  

1.1 Este edital dispõe sobre a abertura de inscrições para acadêmicos, agentes e 

docentes que pretendem participar da Operação Rondon Paraná - 2018, que 

ocorrerá de 22 de julho a 04 de agosto de 2018, em municípios do Noroeste do 

Paraná. 

 

1.2 A Operação Rondon Paraná - 2018 é semelhante ao Projeto Rondon nacional, 

ocorrendo em âmbito local (estado do Paraná) e é organizada pela Secretaria de 

Ciência,Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, SETI, por meio das 

Universidades.  

 

1.3 As equipes da Unespar, compostas pelos estudantes selecionados, agentes e 

docentes, realizarão imersão de 14 dias em municípios da região noroeste do 

Estado do Paraná, próximo ao campus de Paranavaí, desenvolvendo atividades nas 

linhas temáticas da extensão universitária: comunicação; cultura; direitos humanos e 

justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; trabalho.  

 

2 Das vagas  

2.1 Serão formadas cinco equipes multidiciplinares da Unespar, cada uma composta 

por dois coordenadores e de oito a dez acadêmicos. 
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2.2 A participação na Operação Rondon Paraná 2018 é uma atividade voluntária, 

não havendo pagamento de horas-extras, diárias ou bolsas. 

 

2.3 O fornecimento de alimentação, alojamento e transporte local serão viabilizados 

pelo munícipio recebedor da ação. O Transporte até o município será fornecido pela 

Unespar. 

 

2.4 Os interessados deverão ter disponibilidade de dedicação exclusiva durante a 

operação, não sendo permitido ausentar-se do município onde irão desenvolver as 

atividades.  

 

2.5 Requisito para acadêmicos: estar matriculado a partir do 2º ano do curso de 

graduação ou cursando pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) dos 

campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí e 

União da Vitória da Unespar. 

 

2.6 Requisito para coordenar a equipe: ser docente ou agente universitário da 

Unespar. 

 

3 Das inscrições  

 

3.1 As inscrições de ACADÊMICOS deverão ser realizadas no período de 20 de 

Abril a 20 de Maio de 2018, através do preenchimento do formulário disponível no 

endereço: https://goo.gl/forms/MoJVl5PlUaAxBxJX2 

 

3.2 As inscrições de AGENTES E DOCENTES deverão ser realizadas no período 

de 20 de Abril a 15 de Maio de 2018, através do preenchimento do formulário 

disponível no endereço: https://goo.gl/forms/8blg8EKEa30OecPh2 

 

https://goo.gl/forms/MoJVl5PlUaAxBxJX2
https://goo.gl/forms/8blg8EKEa30OecPh2
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4 Da seleção  

4.1 A seleção dos acadêmicos será realizada pelos coordenadores das equipes 

desta Operação, baseadas nas informações do formulário eletrônico preenchido pelo 

candidato, Item 3.1 deste edital.  

 

4.2 A seleção dos agentes e docentes será realizada pela PROEC com base nas 

informações do formulário eletrônico, Item 3.2 deste edital.  

 

5 Da participação na Operação Rondon Paraná 2018 

5.2 A participação na Operação Rondon Paraná 2018 está condicionada ao número 

mínimo de interessados para compor as equipes: dois coordenadores e de oito a dez 

acadêmicos por equipe.  

 

6 Considerações Finais  

6.1 Dúvidas e informações: (41) 3281-7470, na Diretoria de Extensão ou pelo e-mail: 

diretoria.extensao@unespar.edu.br. 

 

Curitiba, 20 de abril de 2018. 

 

 

Eloi Vieira Magalhães 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

Portaria nº. 232/2018 – Reitoria/UNESPAR 

 


