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EDITAL 10/2018 - NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

SUBPROGRAMA EDUCAÇÃO 

 

O Coordenador do Projeto “NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON – NER-

UEPG” da UEPG, aprovado pelo Edital 07/2017 do Programa de Extensão 

Universitária – Universidade Sem Fronteiras 2018 – da Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI/PR,   

 

RESOLVE 

 

TORNAR PÚBLICO O PROCESSO SELETIVO PARA O NER- PARA 

VOLUNTÁRIOS NO PROJETO “NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON – NER-

UEPG”. 

 

 
1. DO NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON UEPG – NER-UEPG 
 

1.1. O Núcleo Extensionista Rondon UEPG (NER-UEPG) é o órgão 
gerente das atividades do projeto Operação Rondon dentro da UEPG, e da 
organização e coordenação de operações regionais.  

 
1.2. O NER-UEPG está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Culturais (PROEX) com a missão de promover a integração com as demandas 
da sociedade contribuindo positivamente para a intervenção no contexto social.  

 
1.3. O NER-UEPG tem por objetivo a inserção da Universidade em 

diferentes áreas de conhecimento e em diversos cenários do Estado do Paraná 
e do Brasil, na busca do desenvolvimento local, regional e nacional, tendo por 
base a interdisciplinaridade, a interação entre a Universidade e a Sociedade, por 
meio de ações de Extensão no âmbito da UEPG, reforçando a missão da 
Universidade diante a realidade social. 

 
 

2. DA OPERAÇÃO RONDON: 
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2.1. Operação Rondon, é um projeto de extensão coordenado pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em parceria com diversas 
Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná. Conta com o apoio da 
Secretaria de Ciência Tecnologia e Ensino Superior (SETI) por meio do Fundo 
PARANÁ e do Programa Universidade Sem Fronteiras -USF). 

 
 

3. DAS VAGAS: 
 

3.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para 
participação VOLUNTÁRIA junto ao NER-UEPG, envolvendo alunos de 
graduação e de pós-graduação (incluindo PDE e residências) que não 
participaram de edições anteriores da Operação Rondon; 
 

3.2. Não há limite de vagas, porém a permanência se dará pelo 
desenvolvimento e cumprimento das atividades junto ao NER-UEPG. As 
inscrições podem ser realizadas no período de 24 de outubro a 06 de 
novembro de 2018, por meio do preenchimento do formulário disponível em:  
 
https://goo.gl/Azr4Et 
 

4. DOS CANDIDATOS:  

 
4.1. O processo de seleção do NER-UEPG destina-se aos alunos de 

graduação e de pós-graduação (incluindo PDE e residências), devidamente 
vinculados à UEPG, que ainda não tenham participado da Operação Rondon nas 
edições anteriores (2015, 2016, 2017 e 2018); 
 

 4.2. O processo seletivo para o NER possui três fases, a saber: de 

Inscrição, de Seleção e Resultado Final. 

 

5. DA SELEÇÃO: 

 
5.1. Fase de Inscrição:  
 
5.1.1 Os candidatos interessados deverão responder o questionário 

online (https://goo.gl/Azr4Et) até a data de término das inscrições (06 de 
novembro de 2018). 

 
5.1.2. A Comissão de Seleção, composta por pelo menos, 2 (dois) 

professores vinculados ao NER-UEPG, avaliará os candidatos inscritos nesta 
primeira fase, por meio de análise da ficha de inscrição e avaliação qualitativa 
do currículo lattes.  
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  5.1.3. No dia 07 de novembro de 2018 será divulgada a lista dos 
selecionados para participar do NER-UEPG.  
 
 5.2. Das próximas fases: 
 
 5.2.1. Os alunos selecionados a partir dos requisitos solicitados na etapa 
de inscrição serão notificados via e-mail das próximas atividades a ser 
executadas.  
 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
 6.1. Os candidatos aprovados neste processo seletivo terão sua inscrição 
válida por um (01) ano desde que devidamente vinculados à Universidade;  
 
 6.2 As atividades desenvolvidas pelos participantes do Núcleo 
Extensionista Rondon serão certificadas e contarão como atividades formativas 
complementares. 
 
 6.3. Ao final do período de capacitação será divulgada a listagem dos 
acadêmicos que irão participar da Operação Rondon 2019. 
 
 6.4. Dúvidas e maiores informações: rondonuepg@gmail.com ou acesse 
www.uepg.br/rondon/ ou www.facebook.com/operacaoRondonUEPG/. 
 

7. DA PUBLICIDADE: 
 

Publique-se pelo site www.uepg.br, ou nas dependências da UEPG e 
divulgue-se pelos diversos veículos de comunicação e pelos meios públicos 
eventuais. 
 
 
 

Ponta Grossa, 22 de outubro de 2018. 
 
 

ASSINADO NO ORIGINAL 
Prof. Dr. Silvio Luiz Rutz da Silva 

Coordenador(a) do Projeto 
NÚCLEO EXTESIONISTA RONDON – NER-UEPG 
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