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EDITAL NER-UEPG Nº 01/2021 

 
PROJETO RONDON – OPERAÇÃO AMAPÁ MAIS FORTE 

 

Tendo em vista a aprovação da proposta do Conjunto “B”, o Núcleo Extensionista 

Rondon – NER-UEPG comunica aos acadêmicos interessados dos seguintes cursos: 

Licenciatura em Geografia, Bacharelado em Geografia, Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Bacharelado em Ciências Biológicas, Serviço Social, Turismo, 

Jornalismo, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de 

Software, Engenharia de Alimentos, Agronomia, Ciências Econômicas, Ciências 

Contábeis, Administração, Administração Comércio Exterior, Gestão Pública, 

Licenciatura em Artes, Licenciatura em Letras e Direito  da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, que estejam cursando a graduação (da metade para o final do 

curso), que se encontram abertas as inscrições para seleção discente ao Projeto 

Rondon – Operação Amapá Mais Forte no Município de Calçoene – AP, de 03 a 

20 de fevereiro de 2022.  

I. DAS INSCRIÇÕES 

a. Período de Inscrições: 

A inscrições estarão abertas de 1 de outubro de 2021 até 20 de outubro de 

2021. 

b. Os documentos da inscrição devem ser encaminhados para o e-mail 

rondonuepg@gmail.com 

c. Poderão participar apenas acadêmicos regularmente matriculados em um dos 

cursos de graduação da UEPG indicados neste edital. 

II. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida. Anexo I deste edital; 

b. Justificativa para participar do Projeto Rondon. Anexo II deste edital; 
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c. Cópia do Currículo Lattes atualizado, certificado pelo autor com data do mês de 

outubro (não é necessário documentar). Currículo com data anterior a outubro 

acarretará a desclassificação do processo seletivo; 

Link: https://lattes.cnpq.br/ 

d. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação da UEPG – ano letivo 2021. 

Obtido junto ao sistema acadêmico da UEPG. Histórico escolar de outro ano 

letivo acarretará a desclassificação do processo seletivo; 

Acadêmico Online UEPG: https://sistemas.uepg.br/academicoonline/login/auth 

e. O acadêmico deve estar cursando a segunda metade do curso: para cursos de 

dois anos (2ª série), para cursos de quatro anos (3ª e 4ª séries), para cursos de 

cinco anos (3ª, 4ª e 5ª séries); 

f. Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS) onde conste o número do cartão CNS 

ou equivalente do sistema Online do ConecteSUS (site ou aplicativo); 

g. Cópia da Carteira de Vacinação ou equivalente do sistema Online do 

ConecteSUS (site ou aplicativo). 

- Covid19 – 1ª dose – obrigatório. 

- Febre Amarela e Tétano – recomendável mas não obrigatório. 

https://conectesus.saude.gov.br/home 

III. DO NÚMERO DE VAGAS 

a. Serão selecionados 08 alunos titulares e 03 suplentes, dentre os inscritos no 

processo seletivo. 

IV. PROCESSO SELETIVO 

1ª Fase: Análise Documental – Eliminatória e Classificatória 

a. O documentos analisados serão aquele indicados no item II. Documentos 

Necessários, deste edital. 

b. A avaliação do histórico escolar e do currículo lattes será de acordo com o Anexo 

III deste edital; 

c. A avaliação da justificativa será de acordo com o Anexo IV deste edital; 

d. Serão convocados para a 2ª fase os vinte primeiros classificados na 1ª fase; 
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e. Divulgação dos classificados para a 2ª fase, defesa de justificativa, será no dia 

22 de outubro de 2021, via edital no site www2.uepg.br/rondon e no perfil 

@operacaorondonuepg no instagram. 

f. Período de Recurso 

Poderá ser encaminhado recurso devidamente fundamentado quanto ao 

resultado do edital de classificados para segunda etapa até as 18h00min do dia 

25 de outubro de 2021. 

O recurso deve ser encaminhado para o e-mail rondonuepg@gmail.com. 

O resultado da deliberação sobre os recursos será publicado, no dia 25 de 

outubro de 2021, via edital no site www2.uepg.br/rondon e no perfil 

@operacaorondonuepg no instagram 

g. Divulgação do convocados para a Defesa de Justificativa 

Após o período de recursos será publicado a divulgação dos convocados para a 

2ª fase, defesa de justificativa, no dia 25 de outubro de 2021, via edital no site 

www2.uepg.br/rondon e no perfil @operacaorondonuepg no instagram 

2ª Fase: Defesa de Justificativa para participar do Projeto Rondon – 

Eliminatória e Classificatória. 

a. A Defesa de Justificativa será via google meet institucional da UEPG, sendo o 

link enviado ao e-mail dos convocados para a segunda fase; 

b. A Defesa de Justificativa será avaliada por no mínimo dois professores 

integrantes do NER-UEPG; 

c. A Defesa de Justificativa terá duração de 15 minutos; 

d. A Defesa de Justificativa será individual; 

e. O(A) candidato(a) que não acessar a sala virtual prevista para realização da 

Defesa de Justificativa na data e na hora indicadas no respectivo Edital será 

eliminado do processo seletivo; 

V. PERÍODO DA DEFESA DE JUSTIFICATIVA 

Entre os dias 01 e 02 de novembro de 2021 nos períodos: manhã (08h00min – 

11h30min), tarde (14h00min – 17h30min) e noite (19h00min – 22h00min) 

VI. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

Dia 02 de novembro de 2021 via edital no site www2.uepg.br/rondon e no perfil 

@operacaorondonuepg no instagram. 

file:///C:/Users/slrut/AppData/Local/Temp/www2.uepg.br/rondon
file:///D:/2021/RONDON/rondonistas/rondonuepg@gmail.com
file:///D:/2021/RONDON/rondonistas/www2.uepg.br/rondon
file:///D:/2021/RONDON/rondonistas/www2.uepg.br/rondon
file:///C:/Users/slrut/AppData/Local/Temp/www2.uepg.br/rondon


 

Ponta Grossa, 27 de setembro de 2021. 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Prof. Dr. Silvio Luiz Rutz da Silva 

Coordenador do Núcleo Extensionista Rondon 
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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – OPERAÇÃO AMAPÁ MAIS FORTE 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____ de ________ de ______ R.G.: _______________________ 

C.P.F. ____________________________________ 

 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________ CEP: _________________ 

 

Celular (   ) ______________________  Whatsapp (    ) SIM (    ) NÃO 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

 

Curso: ____________________________________________________________________ 

RA: ______________________________________________________________________ 

Turno: _______________________________ Série: ____________________________ 

 

Participou ou participa de projetos de extensão?  (   ) SIM         (    ) NÃO 

Nome do projeto: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Participou ou participa de projetos de Pesquisa? (   ) SIM         (   ) NÃO  

Nome do projeto: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Ponta Grossa ____ de outubro de 2021. 

 

Nome/Assinatura: _________________________________ 
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ANEXO II 

 

JUSTIFICATIVA PARA PARTICIPAR DO PROJETO RONDON 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO E DO CURRÍCULO LATTES 

 

Candidato(a): ______________________________________________________________ 

 

 

CRITÉRIO  
Pontuação 

Máxima 
Pontuação 

HISTÓRICO ESCOLAR 

Média da notas (nota média x 0,6) 6,0  

CURRÍCULO LATTES 

Participação em projetos de extensão 1,0  

Bolsista de extensão (PIBEX e ou PIBIS) 1,0  

Participação em de projetos de pesquisa 1,0  

Bolsista de pesquisa (PIBIC e ou PIBIT) 1,0  

TOTAL  10,0  
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ANEXO IV 

 

AVALIAÇÃO DA JUSTIFICATIVA 

 

Candidato(a): ______________________________________________________________ 

 

CRITÉRIO  
Pontuação 

Máxima 
Pontuação 

Demonstra clareza na explicitação da justificativa 2,0  

Destaca o motivo da sua participação no Projeto Rondon 2,0  

Destaca a relevância da sua participação no Projeto 

Rondon 
2,0  

Faz uma avaliação da sua formação e/ou experiência 

profissional em relação sua participação no Projeto 

Rondon 

2,0  

Consegue relacionar a contribuição de sua formação 

para com os sujeitos envolvidos (comunidade) no Projeto 

Rondon 

2,0  

TOTAL  10,0  

 

 


