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Chamada Interna 19/2018 - Projeto Rondon - Operações de Julho/2019  - COEX/PROEC

A  Pró-Reitora  de  Extensão  e  Cultura  (PROEC)  da

Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR),  no  uso  de  suas

atribuições  torna  pública  a  Chamada  para  Seleção  de

Projetos da UFPR para as Operações de Julho de 2019, do

Projeto  Rondon  2019,  conforme  o  Edital  nº  87/2018,  do

Ministério da Defesa.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)

torna pública a Chamada Interna contendo normas que regem o processo para a seleção de propostas da

UFPR para participação nas Operações do Projeto Rondon de Julho de 2019.

1. DO OBJETIVO

O objetivo da presente Chamada Interna é selecionar propostas da UFPR para participar da OPERAÇÃO

“VALE  DO  ACRE”  ou  OPERAÇÃO  “JOÃO  DE  BARRO” do  Projeto  Rondon,  promovido  pelo

Ministério da Defesa, que ocorrerá no mês de julho de 2019, nos Estados do Acre e do Piauí.

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O Projeto Rondon, sob coordenação do Ministério da Defesa, é conduzido em estreita parceria com o

Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministério da Saúde, o

Ministério  do  Meio  Ambiente,  o  Ministério  da  Integração  Nacional,  o  Ministério  do  Esporte  e  a

Secretaria de Governo da Presidência da República.

É uma ação interministerial do Governo Federal realizada em coordenação com os Governos Estadual e

Municipal  que,  em parceria  com as Instituições  de  Ensino  Superior,  reconhecidas  pelo Ministério  da

Educação, visa a somar esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a fim de contribuir

com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania.

O  Projeto  Rondon  prioriza,  assim,  desenvolver  ações  que  tragam  benefícios  permanentes  para  as

comunidades, principalmente as relacionadas com, a melhoria do bem estar social e a capacitação da

gestão pública. Busca, ainda, consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social,

coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo na

sua formação acadêmica e proporcionando-lhe o conhecimento da realidade brasileira.
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3. DAS PROPOSTAS

Conforme  determina  o  Edital  Nº  87/2018  do  Ministério  da  Defesa,  a  Proposta  de  Trabalho  deverá

abranger as seguintes áreas temáticas, conforme o Conjunto de Ações escolhido, “A”, “B” ou “C”:

Conjunto A: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde. 

Conjunto B: Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho. 

Conjunto C: Cobertura Jornalística e Produção de conteúdo. 

3.1 A proposta para o CONJUNTO “A” deverá atender a todas as atividades de cada área temática abaixo

transcritas: CULTURA: - capacitar agentes multiplicadores para o desenvolvimento de atividades que

valorizem o cidadão, a cultura local e promovam o intercâmbio de informações. DIREITOS HUMANOS

E  JUSTIÇA:  -  capacitar  gestores  municipais,  conselheiros  e  lideranças  comunitárias  em  gestão  de

políticas  públicas,  particularmente  na  área  de  desenvolvimento  social,  como  acesso  a  renda,

enfrentamento das situações de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes; - instalar,

dinamizar ou atualizar, conforme o caso, os conselhos municipais, tais como os de educação, de saúde,

tutelar,  de  assistência  social,  da  criança,  do  meio  ambiente,  dentre  outros;  e  -  capacitar  agentes

multiplicadores  na prevenção da violência  contra  mulheres,  crianças  e  adolescentes.  EDUCAÇÃO:  -

capacitar  educadores  dos  ensinos  fundamental  e  médio  sobre  técnicas  de  ensino  e  aprendizagem,

motivação, mediação de conflitos, relacionamento interpessoal, distúrbios de aprendizagem e educação

inclusiva. SAÚDE: - capacitar agentes de saúde em: saúde da família, doenças endêmicas, saúde bucal,

acolhimento e humanização do atendimento em saúde;  -  capacitar  agentes  multiplicadores  em saúde

sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, na prevenção da prostituição infantil e na prevenção do uso

de drogas; - capacitar agentes multiplicadores em ações de incentivo ao esporte e lazer; e - capacitar

agentes multiplicadores em nutrição, com incentivo à utilização integral de alimentos e à promoção de

hábitos alimentares saudáveis, dando prioridade aos produtos regionais.

3.2 A proposta para o CONJUNTO “B” deverá atender a todas as atividades de cada área temática abaixo

transcritas: COMUNICAÇÃO: - capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na produção e

difusão de material  informativo para a população,  usando os meios de comunicação com ênfase em

comunicação  comunitária  e  pública;  e  -  capacitar  lideranças  e  servidores  municipais  nos  serviços  e

programas oferecidos de formação de políticas públicas. MEIO AMBIENTE: - capacitar,  mobilizar e

realizar campanhas na área de educação ambiental, particularmente no que se refere a resíduo sólido,

saneamento  básico  e  gestão  de  água  e  solo.  TECNOLOGIA E  PRODUÇÃO:  -  disseminar  soluções

autossustentáveis  -  tecnologias  sociais  -  que  melhorem  a  qualidade  de  vida  das  comunidades.

TRABALHO: - capacitar produtores locais, com especial atenção à agricultura familiar e sustentável; -

incentivar  o  cooperativismo,  associativismo  e  empreendedorismo  para  a  geração  de  renda  e  o

desenvolvimento econômico sustentável; - promover ações que desenvolvam o potencial turístico local,
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incluindo a capacitação de mão de obra ligada ao comércio de bens e serviços; e - capacitar servidores

municipais em gestão pública e de projetos.

3.3 A proposta para o CONJUNTO “C” deverá apresentar um Plano de Comunicação, considerando o

"Briefing"  para  elaboração  da  proposta  do  conjunto  “C”,  Anexo  “E”,  deste  edital,  disponível  para

download  no  site  do  Projeto  Rondon:  https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/.   As  equipes  do

Conjunto “C” deverão realizar uma cobertura jornalística e produção de conteúdo para divulgação do

Projeto Rondon, considerando os seguintes períodos: antes do início da operação, abordando a preparação

dos rondonistas; durante a operação, cobrindo as atividades de campo, e após o término da operação,

divulgando as ações dos conjuntos e os objetivos gerais e específicos do Projeto Rondon, contidos na

Portaria  Normativa nº 2.617,  de 7 de dezembro de 2015,  Concepção Política  do Projeto Rondon.  O

período antes do início da operação será caracterizado pelo início da viagem precursora e o período após

o término da operação se estenderá do encerramento da Operação até o início da viagem precursora da

Operação subsequente.

Informações completas das propostas, constam no edital 87/2018 do Ministério da Defesa, disponível em:

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/operacao/convites

4. DAS VAGAS 

4.1 A UFPR poderá apresentar 1(uma) Proposta de Trabalho escolhendo as Ações do Conjunto “A” ou

“B” e apenas para uma das Operações - OPERAÇÃO “VALE DO ACRE” ou OPERAÇÃO “JOÃO DE

BARRO” previstas no Edital nº 87/2018 do Ministério da Defesa. 

4.2 A UFPR poderá ainda, apresentar uma Proposta de Trabalho para o Conjunto “C” independentemente

da proposta apresentada para o Conjunto “A” ou “B”, atendendo ao previsto no item 4.1.

5. INSCRIÇÕES

Os docentes interessados deverão enviar a Proposta do Projeto (instruções da proposta no edital 87/2018,

disponível  no  endereço  https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/operacao/convites)  e  o  Conjunto

pretendido (A, B ou C) para o e-mail  ude@ufpr.br com o assunto “Proposta Rondon 87/2018” até as

23h59 min (horário de Brasília) do dia 24 de setembro de 2018.

6. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONCORRER À VAGA

6.1 Ser servidor docente da Universidade Federal do Paraná;

6.2 Estar no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE);

6.3 Não ter pendências junto à PROEC.
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7. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO

Participação em atividades extensionistas da UFPR registradas no SIGEU:

7.1 Coordenação de Programa de Extensão (25 pontos/programa)

7.2 Coordenação de Projeto de Extensão em andamento (20 pontos/projeto)

7.4 Participação em Programa de Extensão (15 pontos/programa)

7.3 Participação em Projetos de Extensão (15 pontos/projeto)

7.5 Critérios de desempate, nesta ordem: 

1º) Nota do Relatório ou da Proposta do Projeto ou Programa atribuída pelo CAEX;

2º) Coordenador de Programa tem prioridade sobre coordenador de Projeto;

3º) Candidato com mais tempo como extensionista na UFPR (registro na PROEC) terá prioridade;

4º) Persistindo o empate serão utilizados os demais critérios do serviço público.

8. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL

8.1 A classificação final dar-se-á por ordem decrescente dos pontos obtidos pelo somatório das notas em

cada quesito do item 7.

8.2 O resultado provisório será publicado no site da PROEC: www.proec.ufpr.br no dia 26 de setembro

de 2018.

8.3 O resultado definitivo será publicado no site da PROEC: www.proec.ufpr.br no dia 29 de setembro de

2018.

9. CRONOGRAMA INTERNO 

Datas Descrição

06/09/2018 Publicação no site:

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/rondon.html

10/09/2018 a  24/09/2018 até  as

23h59 min (horário de Brasília)

Envio da Proposta do Projeto para o e-mail: ude@ufpr.br  ,  

Título: Proposta Rondon 87/2018

26/09/2018

Divulgação do resultado provisório da seleção dos projetos no site:

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/rondon.html

28/09/2018  até  as  23h59  min

(horário de Brasília)

Prazo  para  impetrar  recursos  do  resultado provisório  encaminhado

para o e-mail: ude@ufpr.br

Título: Recurso resultado provisório Rondon 87/2018

29/09/2018 Divulgação do resultado definitivo da seleção dos projetos no site:

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/rondon.html

Travessa Alfredo Bufren, 140, 3º Andar – Centro - CEP 80.020-240 - Curitiba - PR
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html       e-mail: extensao@ufpr.br

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html
http://www.proec.ufpr.br/
http://www.proec.ufpr.br/
mailto:ude@ufpr.br
mailto:ude@ufpr.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Coordenadoria de Extensão

10. CRONOGRAMA GERAL

O cronograma geral do Projeto Rondon está disponível no Edital 87/2018 item 12.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Casos omissos serão analisados pelo Comitê Assessor de Extensão

11.2 Esta chamada Interna pode ser encontrada no sítio eletrônico da PROEC.

11.3 A presente Chamada Interna entra em vigor na data de sua publicação.

11.4 A íntegra do Edital 87/2018 do Ministério da Defesa está disponível em: 

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/operacao/convites

Curitiba, 06 de setembro de 2018.

Leandro Franklin Gorsdorf

Pró-Reitora de Extensão e Cultura
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