
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

NÚCLEO RONDON UFPEL 

 

CONVOCATÓRIA DE PRÉ-SELEÇÃO DE RONDONISTAS PARA A OPERAÇÃO MANDACARU 

JANEIRO À FEVEREIRO/ 2015 

 

EDITAL Nº 01/14 PROJETO RONDON 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas (PREC), torna público 

que estão abertas as inscrições para seleção de 8 (oito) alunos no âmbito do Projeto RONDON - 

Edição 2015, Operação Mandacaru a ser realizada no município de Itapiúna – Ceará, com início 

previsto para segunda quinzena de Janeiro de 2015. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 A UFPel enviará equipe composta por oito alunos de graduação regularmente 

matriculados, a serem distribuídos nas seguintes áreas do Projeto Rondon: Cultura (2 alunos), 

Direitos Humanos (2 alunos),  Educação (2 alunos) e Saúde (2 alunos).  

1.2 A participação é de caráter voluntário e não caracteriza nenhum vínculo com as 

instituições envolvidas. 

  

2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

 

2.1. As inscrições para o processo da seleção de estudantes para projeto RONDON – Edição 

2015, Operação Mandacaru estarão abertas no período de 18 a 24 de agosto de 2014, até às 23 horas 

e 59 minutos. 

2.2. O aluno deve escolher no formulário de inscrição (ver no Anexo 1) sua área de prioridade 

conforme ordem de importância e que esteja vinculada ao seu curso de graduação, sendo 1 (um) a 



área mais prioritária e 4 (quatro) a menos prioritária. 

 2.3. O formulário de inscrição juntamente com os demais documentos solicitados deverá ser 

encaminhado via e-mail: projetorondonprec@gmail.com, até a data e horário limite para inscrição. 

2.4. Inscrições enviadas fora de prazo ou com falta de documentos serão indeferidas pela 

comissão avaliadora. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

3.1.  A participação na palestra sobre o projeto Rondon, que ocorrerá dia 22 de agosto a 

partir das 14 horas até às 17 horas e 30 minutos no auditório da Faculdade de Direito, localizado na 

Praça Conselheiro Maciel, nº 215, é condição indispensável para a seleção, tendo caráter 

eliminatório. 

3.2. A prova Teórica (conhecimentos gerais), parte da primeira fase do processo de seleção, 

ocorrerá no dia 25 agosto de 2014, em horário e local que será confirmado no site da PREC 

(http://wp.ufpel.edu.br/prec/). A relação de alunos selecionados, segundo critérios estabelecidos no 

quadro a seguir, será divulgada no site da PREC. 

3.3. A segunda fase será composta de entrevista. Para esta fase, serão classificados dezesseis 

alunos. A entrevista será realizada no dia 27 de Agosto de 2014, às 14 horas na PREC.  

 

Etapas Item Peso 

Preliminar 
Participação na Palestra do 

projeto Rondon 
Caráter Eliminatório 

Fase 1 

Nota da Prova de 

Conhecimentos Gerais 
60% 

Média do histórico Escolar (*) 20% 

Avaliação de disciplinas 

cursadas e formação do aluno 

para a área de aplicação 

conforme dados do histórico 

escolar e informações do 

currículo Lattes. 

20% 

Fase 2 Entrevista Classificatória 

(*) A média do histórico Escolar fornecida pelo sistema cobalto será também usada como critério de desempate 

nas duas fases da avaliação.  
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4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

a) Estar cursando a segunda metade do curso da matrícula em vigor e não ser aluno 

formando no ano de 2015. 

b) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação relacionado a uma das seguintes 

áreas: Cultura, Direitos Humanos, Educação ou Saúde. 

c) Não ter participado de outra operação anterior do Rondon.  

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

Os arquivos abaixo deverão ser enviados em formato *.PDF para o e-mail de inscrição: 

projetorondonprec@gmail.com. 

a) Formulário de inscrição (ANEXO I). 

b) Histórico escolar atualizado, com média (expedido pelo sistema Cobalto, disponível no 

sistema cobalto a partir do dia 18/08/2014). 

c) Comprovante de matricula atualizado expedido pelo sistema cobalto. 

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 

A relação dos alunos selecionados será divulgada no dia 27 de agosto de 2014 no portal da 

UFPel e na página da PREC. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

7.1. Para maiores informações, entrar em contato com o Núcleo de Apoio à Execução de 

Projetos – NATEP, através do telefone 3225-1585 (falar com a secretária Joice); 

7.2. Diante da falta de documentos ou não conformidade dos mesmos o candidato será 

eliminado do processo de seleção em qualquer uma das etapas; 

7.3. Os alunos aprovados, bem como os alunos suplentes deverão realizar treinamento 

obrigatório no semestre corrente que será proporcionado pela coordenação institucional do projeto 

Rondon, em data a ser definida; 

7.4. Os alunos aprovados e suplentes deverão fornecer todas as informações solicitadas pelo 

Programa Rondon, bem como atender todas as condições em conformidade com as diretrizes do 

projeto Rondon, conforme informações que constam no site web (http://projetorondon.pagina-

oficial.com/portal/); 
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7.5. O presente Edital poderá sofrer alterações que serão publicadas em tempo hábil, 

devendo o aluno consultar a página da PREC regularmente. 

7.6. O prazo recursal é de 24 horas após a publicação do resultado da Fase 1 na página da 

PREC. Os recursos deverão ser encaminhados no mesmo e-mail utilizado para inscrição. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

Inscrições 18 à 24/08/2014 

Seleção (Fase 1) 25 à 26/08/2014 

Seleção (Fase 2)  27/08/2014 

Divulgação de Resultados e envio de 

selecionados para o Ministério da Defesa. 

27/08/2014 e 28/08/2014. 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Denise Marcos Bussoletti 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

 


