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EDITAL Nº 009/2018 – PROEC

OPERAÇÃO RONDON PARANÁ 2018

ACADÊMICOS

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

no uso de suas atribuições, considerando o edital 01/2018 que trata das inscrições

de acadêmicos de graduação e pós-graduação da Unespar que pretendem participar

da Operação Rondon Paraná-2018, RESOLVE:

Ampliar o prazo e requisitos para inscrição de que trata o item 2.5, 3.1 e alterar o

item 4 do edital 01/2018-PROEC que trata da seleção, passado a vigorar da

seguinte forma:

2 Das vagas
[...]

2.5 Requisito para acadêmicos: estar matriculado a partir do 1º ano do curso de

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

Unespar.

Paragrafo Único: Os estudantes do 1º ano que se inscreveram na primeira etapa
terão suas inscrições homologadas, não havendo necessidade de nova
inscrição.

3 Das inscrições

3.1 As inscrições de acadêmicos deverão ser realizadas no período de 20 de Abril a

18 de junho de 2018, através do preenchimento do formulário disponível no

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

https://goo.gl/forms/MoJVl5PlUaAxBxJX2
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4 Da seleção e classificação dos acadêmcos na Operação Rondon Paraná 2018
4.1 A seleção e classificação dos acadêmicos serão realizadas pelos professores

coordenadores das equipes desta Operação ou professores convidados, baseadas

nas informações do formulário eletrônico preenchido pelo candidado, Item 3.1

deste edital, e entrevista a ser realizada até o dia 23/06/2018.

4.2 O Edital com a divulgação do local da entrevista será divulgado no site da

PROEC no link http://proec.unespar.edu.br/menu-principal/Editais/operacao-

rondon/operacao-rondon-parana-2018.

Esclarecemos que os interessados deverão ter disponibilidade de dedicação

exclusiva durante a operação (de 22/07 a 04/08), não sendo permitido ausentar-se

do município onde irão desenvolver as atividades.

As atividades serão desenvolvidas e decididas em equipe, sendo imprescindível a

disposição para trabalho em grupo/equipe.

Os demais itens do edital 01/2018-PROEC permanecem inalterados.

Curitiba, 12 de junho de 2018.

Eloi Vieira Magalhães
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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