
  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL Nº 3/2022/PROEX 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA  

OPERAÇÃO PORTAL DO SERTÃO DO PROJETO RONDON 

 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) torna público, por meio deste edital, os critérios 

para a seleção de estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para 

participação na operação Portal do Sertão do Projeto Rondon. 

 

1. PRESSUPOSTOS GERAIS 

Este edital foi elaborado considerando: 

1.1. A participação da UFSC na operação Portal do Sertão do Projeto Rondon, no 

município de Tanquinho/BA, no período de 26 de janeiro a 12 de fevereiro de 

2023. 

1.2. A seleção de 12 (doze) estudantes da UFSC, sendo que 8 (oito) estarão 

selecionados para  participar da operação e 4 (quatro) poderão participar em 

caso de vacância de titulares.   

1.3. O atendimento ao disposto no PROCESSO SELETIVO DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR PARA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO "PORTAL DO SERTÃO" 

DO PROJETO RONDON (Edital nº 130/2019, do Ministério da Defesa).  

 

2. OBJETO 

2.1. O presente edital tem como objetivos selecionar estudantes para participar da 

operação Portal do Sertão do Projeto Rondon, conforme Item 1. 

2.2. A vigência deste edital é de 19 de setembro de 2022 a 31 de março de 2023. 

 

3. REQUISITOS 

3.1. Podem participar do edital, estudantes de graduação da UFSC que atendam os 

seguintes requisitos: 

i. Estar regularmente matriculado durante o período de vigência deste 

edital; 

ii. Ter concluído no mínimo 50% da carga horária do curso até o momento 

da inscrição; 

iii. Ter participado ou estar participando de projetos de extensão; 

https://proex.paginas.ufsc.br/files/2022/08/Edital-Portal-do-Sert%C3%A3o.pdf


  

 

iv. Ter disponibilidade para participar da operação, conforme Item 1.1; 

v. Dispor de 4 (quatro) horas semanais para a preparação do material, 

estudo, reuniões de capacitação e organização das atividades necessárias 

para a execução da operação; 

vi. Estar com a vacinação atualizada e boas condições de saúde, 

apresentando comprovantes até a data da operação. 

 

4. DA PROPOSTA DE TRABALHO 

4.1. Cada estudante deverá elaborar uma proposta de trabalho relacionada à 

operação Portal do Sertão do Projeto Rondon. 

4.2. A proposta de trabalho deverá conter um diagnóstico, bem como propostas de 

atividades ou oficinas referentes à região onde ocorrerá a operação. 

4.2.1. O diagnóstico deverá conter uma contextualização sobre a região da 

operação (de 500 a 800 palavras). 

4.2.2. Deverão ser apresentadas no mínimo 2 (duas) propostas de atividades 

ou oficinas que possam ser executadas no período de atuação da 

operação, observando uma das áreas temáticas correspondentes ao 

Conjunto “A” (Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; e Saúde), 

conforme o Edital nº 130/2019, do Ministério da Defesa (item 1.3). 

Parágrafo único - As atividades ou oficinas deverão conter: título; 

introdução; objetivos; justificativa; metodologia; público alvo; materiais 

necessários; carga horária e potencial de retorno esperado para a 

comunidade. 

4.3. A proposta de trabalho deverá ser apresentada em conformidade com os 

seguintes critérios: 

i. Máximo de 4 (quatro) páginas A4; 

ii. Fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 linhas, margens 

normal (padrão Word); 

iii. Permitidos figuras e gráficos; e 

iv. Referências padrão ABNT. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. O período de inscrição é de 19/09/2022 a 23/09/2022.  

5.2. A inscrição será realizada por meio do portal de atendimento da PROEX, 

(https://proex.ufsc.br/). 

 
 

https://proex.ufsc.br/


  

 

Selecionar o serviço: “Editais”, preencher o número do edital: “Edital 3/2022/PROEX – 
NomeSobrenome”. 

 
 

5.3. Anexar à inscrição os seguintes documentos, em formato PDF: 

I. Formulário de Inscrição (Anexo 1), salvo como: 

“NomeSobrenome.Formulario.pdf”; 

II. Proposta de Trabalho (Item 4), salva como:  

“NomeSobrenome.Proposta.pdf”. 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. As propostas serão avaliadas e selecionadas por uma comissão de seleção 

constituída por professores que irão atuar no Projeto Rondon e/ou 

profissionais indicados pela PROEX.  

6.2. A seleção será realizada em duas etapas: 

a) Etapa 1 - Análise da ficha de inscrição (Anexo 1) e avaliação da proposta 

de trabalho; 

Parágrafo único. Será observada a ampla diversidade de formação nos 

cursos de graduação. 

b) Etapa 2 - Entrevista com os estudantes selecionados na Etapa 1. 

§ 1º. Consiste em uma entrevista esclarecedora quanto ao perfil, a ser 

apresentado pelo candidato, para atuação no Projeto Rondon. 

§ 2º. Em caso de não atendimento da entrevista, será chamado o próximo 

candidato obedecendo a ordem de classificação da Etapa 1. 

  



  

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1. A comissão de seleção irá avaliar as propostas de acordo com a tabela a seguir: 

Critérios 
Pontuação 

Máxima 

1. Diagnóstico da região que receberá a Operação do Projeto 
Rondon. 

40,0 
(quarenta) 

2. Atividades/Oficinas oferecidas. (até 10 pts para cada item: 
Exequibilidade, Metodologia, Relevância e Qualidade). 

40,0 
(quarenta) 

3. Experiência em atividades de extensão. 
10,0 

 (dez) 

4. Fase/Semestre que estará no período do Projeto Rondon (1pt 
para cada fase/semestre – máximo 10 pts). 

10 
 (dez) 

 

7.2. Cada proposta poderá receber no máximo 100 (cem) pontos. 

7.3. Serão reprovadas as propostas que não apresentarem os documentos do item 

5.3. 

7.4. Serão reprovadas as propostas que não alcançarem 60 (sessenta) pontos. 

7.5. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de nota e serão 

selecionadas até 12 (doze) propostas, sendo as de maior pontuação. 

7.6. Critérios de desempate:  

i. Maior Fase/Semestre; 

ii. Maior pontuação no Diagnóstico; 

iii. Maior pontuação Atividades/Oficinas. 

7.7. Não haverá admissão de recurso contra o resultado das Etapas 1 e 2. 

7.8. O trabalho da comissão seguirá o cronograma apresentado neste edital. 

 
8. CRONOGRAMA 

 

de 19/09/2022 a 
23/09/2022 

Período de inscrições 

de 26/09/2022 a 
29/09/2022 

Período de avaliação (Etapa 1) 

30/09/2022 Divulgação do resultado no site da Proex (Etapa 1) 

de 03/10/2022 a 
04/10/2022 

Realização da entrevista com os estudantes (Etapa 2) 

05/10/2022 Divulgação do resultado final no site da Proex 

 

8.1. Não haverá admissão de recurso, contra o resultado final. 

 

  



  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do portal de 

atendimento da PROEX. 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora de Extensão. 

 

 

  Florianópolis, 31 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA  

Pró-Reitora de Extensão 

  

https://atendimento.ufsc.br/
https://atendimento.ufsc.br/


  

 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROJETO RONDON – UFSC  
 

Nome completo:  Sexo: 

Curso: Matrícula: 

Data de nascimento: Cidade/Estado de nascimento: 

Peso:   Altura: Camiseta (P, 
M, G, GG):: 

Endereço: 
Bairro: 
CEP:                                     /Município:                                                       / Estado: 

Endereço completo:  

CPF:                                            /  RG:                                 Órgão expedidor/UF: 

PIS/PASEP: 

Estado civil:                                                                              /  Tipo Sanguíneo: 

Nome completo da mãe:  

Email:                                                                 

Telefone1: (      )                                    / Telefone2: (      )                                                                               

Curso:                                                                                      / Fase: 

Contato para emergência – Tipo de Relação/Parentesco:  
Endereço: 
CEP:                                     /Município:                                                       / Estado: 
Telefone(s): (      )                                                                               

 
Tem previsto/solicitado alguma bolsa/entrevista/viagem ou similar no período de realização do 
Rondon? Se sim, de forma resumida descreva-a(s); 
(     )  Sim     (    ) Não     
R.: 

Tem alguma limitação física?  Se sim, de forma resumida descreva-a(s); 
(     )  Sim     (    ) Não    
R:  

Tem alguma limitação para alimentos? 
(     )  Sim     (    ) Não   -  Se sim, de forma resumida descreva-a(s); 
R:  

Utiliza alguma medicação (de forma contínua)? Se sim, de forma resumida descreva-a(s); 
(     )  Sim     (    ) Não   -   
R:  

Fumante? 
(     )  Sim     (    ) Não 

Sabe nadar? 
(     )  Sim     (    ) Não 

Você consegue ficar 2 semanas sem internet/celular? 
(     )  Sim     (    ) Não 

 
As questões a seguir devem ser preenchidas atrás desta folha, descrevendo os itens no 

máximo de 1/2 página A4 
 

Já fez algum tipo de trabalho social? (     )  Não     (    ) Sim / Qual/Quais 

Participa ou já participou de algum projeto de extensão? (     )  Não     (    ) Sim / Qual/Quais 

Qual seu hobbie(s)?  

Explique, resumidamente, sobre o Rondon e como você se encaixa nele (habilidades)? 
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