
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO 
PAULO 

PROJETO DE EXTENSÃO  

EDITAL N.º 01/2011 – PROJETO RONDON- 
JULHO 2011 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS 

 
A Universidade Metodista de São Paulo concorrerá a quatro operações 
nacionais no mês de Julho de 2011. 

Este edital trata de quatro operações a serem realizadas no período de férias 
(no mês de Julho) nos estados de Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Operação Peixe-boi, Operação Oiapoque, Operação Tuiuiú e 
Operação Arara Azul respectivamente. 

Encontram-se abertas as inscrições para o preenchimento de VAGAS como 
VOLUNTÁRIO para a função de INTEGRANTE UNIVERSITÁRIO DO 
PROJETO RONDON - Julho 2011 no período de 10/02/2011 a 10/03/2010.  

A presente OPERAÇÃO não acarreta nenhum vínculo empregatício, nem a 
obrigatoriedade de remuneração ou qualquer ajuda de custo. 

1. VAGAS 

Se os projetos da Universidade Metodista de São Paulo forem aprovados pelo 
Ministério da Defesa, serão 32 oferecidas vagas, distribuídas entre diferentes 
cursos. As vagas são oferecidas somente aos semestres listados na tabela a 
seguir 

Cursos com duração de: Alunos Matriculados 

2 anos no 3º semestre 

2 anos e meio no 3º ou 4º semestre 

3 anos no 4º ou 5º semestre 

4 anos no 5º, 6º ou 7º semestre 

5 anos no 6º, 7º, 8º ou 9º semestre 



2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

Poderão inscrever-se acadêmicos regularmente matriculados em qualquer um 
dos semestres dos cursos citados na seção anterior. 

 

DAS AÇÕES 

Cada curso irá desempenhar ações vinculadas a sua formação bem como 

auxilio nas demais áreas. 

Os candidatos deverão: 

1. Pesquisar no site oficial do Projeto Rondon (disponível em:  

https://www.defesa.gov.br/index.php/programas-e-projetos/projeto-

rondon.html) 

2. Ler o TERMO DE COMPROMISSO DO RONDONISTA (disponível em 

https://www.defesa.gov.br/index.php/modelos-de-documentos.html) 

3. Ler o GUIA DO RONDONISTA (disponível em 

https://www.defesa.gov.br/index.php/guias-e-manuais.html 

4. Ler as ATIVIDADES PROPOSTAS para os 4 projetos (Operação Peixe-

boi, Operação Oiapoque, Operação Tuiuiú e Operação Arara Azul)  

5. Fazer uma subproposta, adequada a apenas uma das atividades da 

tabela a seguir indicando como poderia participar do projeto, a ação que 

desenvolveria a justificativa, os benefícios à comunidade e outras 

informações (vide modelo da subproposta no final desse edital); 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

Capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de saneamento ambiental, 

particularmente no que se refere a resíduo sólido, esgotamento sanitário e água 

Promover ações para a recuperação de áreas degradadas, como mata ciliares, entre 

outras identificadas 

Disseminar soluções auto-sustentáveis – tecnologias sociais – que melhorem a qualidade 

de vida das comunidades em assuntos emergenciais (saneamento, fossas, cisternas etc.) 

Capacitar servidores públicos, inclusive professores na área de informática 

https://www.defesa.gov.br/index.php/programas-e-projetos/projeto-rondon.html
https://www.defesa.gov.br/index.php/programas-e-projetos/projeto-rondon.html
https://www.defesa.gov.br/index.php/modelos-de-documentos.html
https://www.defesa.gov.br/index.php/guias-e-manuais.html


Capacitar servidores municipais em gestão pública e gerenciamento de projetos, 

particularmente os da área de educação visando transporte escolar, merenda, recursos 

pedagógicos e outros 

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

e desenvolvimento econômico sustentável  

Capacitar produtores locais 

Divulgar às lideranças e servidores municipais os benefícios, serviços e programas 

oferecidos na esfera federal 

Capacitar multiplicadores na produção e difusão de material informativo (saúde, educação, 

cidadania, meio ambiente) para a população, usando meios de comunicação, em particular 

as rádios comunitárias 

Promover ações que desenvolvam o potencial turístico local, incluindo a capacitação de 

mão-de-obra ligada ao comercio de bens e serviços 

Capacitar servidores municipais em gestão publica, elaboração de projetos, bem como 

orientar ações para a melhoria das relações de trabalho, explorando motivação e 

relacionamento pessoal 

Capacitar multiplicadores para o desenvolvimento de atividades que promovam a 

capacidade de expressão cultural da comunidade, valorizem a cultura local e promovam o 

intercâmbio de informações 

Capacitar gestores municipais, conselheiros e lideranças comunitárias em gestão de 

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

renda, enfretamento das situações de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e 

adolescentes 

Instalar, dinamizar ou atualizar os conselhos municipais, como os da educação, de saúde, 

tutelar, de assistência social, da criança e do meio ambiente entre outros 

Capacitar educadores do ensino fundamental e médio sobre as técnicas de ensino e 

aprendizagem, motivação, relacionamento interpessoal, distúrbios de aprendizagem, 

educação inclusiva e no atendimento a portadores de necessidades educativas especiais 

Capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde bucal, doenças endêmicas locais, 

acolhimento e humanização do atendimento de saúde 

Capacitar multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, na 



prevenção da prostituição infantil, na prevenção do uso de álcool e de drogas e na 

prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes 

Capacitar multiplicadores em ações de incentivo ao esporte e lazer 

Capacitar multiplicadores em nutrição, com incentivo no uso de alimentos regionais 

 

 

3. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Um único arquivo zip contendo: 

1. Curriculum vitae (formato PDF) 

2. Histórico Escolar, extraído do SIGA (formato PDF) 

3. Subproposta, conforme modelo proposto no fina desse edital 

A ausência de qualquer item inviabilizará a inscrição 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão recebidas, de 10/02/2011 a 10/03/2011 por email, enviado 
para projetorondon@metodista.br com assunto “Subproposta para Projeto 
Rondon em Julho de 2010”. 

5. DA SELEÇÃO 

Os candidatos serão selecionados em duas fases: A primeira através de 
analise de Curriculum vitae, Histórico Escolar e Subproposta, no período de 11 
a 15/03/2011 e a segunda através de entrevistas e dinâmicas de grupo a serem 
realizadas a partir do dia 18/03/2011 

 

6. DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação dos resultados da primeira fase ocorrerá em 16/03/2011, via e-
mail, respondendo a todos que se inscreveram. 

Os resultados da segunda fase serão divulgados a partir do dia 19/03/2011, 
também via e-mail. 

7. DA DISPONIBILIDADE 

A partir da divulgação, o aluno que tiver sua subproposta selecionada deverá 
disponibilizar um conjunto de horas para a concretização das suas ações 
previstas em sua subproposta, como para reuniões junto à sua equipe. 

mailto:projetorondon@metodista.br


 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROJETO DE EXTENSÃO RONDON – JULHO DE 2011 

 

Nome:  

Data de Nascimento:       

Curso:  

Semestre:  Turno:  Nº de Matrícula:  

Endereço:  

Número:  Complemento:  CEP:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

Telefones: (      )  (residencial)  

 (      )  (celular)  

 (      )  (comercial)  

 (      )  (recados) Falar com:  

e-mail 1:  

e-mail 2:  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

ATIVIDADE ESCOLHIDA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 

 

 

 

 

 

2. AÇÃO DESENVOLVIDA 

 

 

 



 

 

 

 

3. INFORMAÇÕES 

Público envolvido:   (     ) Comunidade      (    ) Prefeitura      (    ) Comunidade/Prefeitura 

(    ) Outros_______________ 

Duração da Ação:    (    ) de 1 a 3 dias      (    ) de 3 a 5 dias      (     ) Todos os dias 

(     ) Outros______________ 

Recursos:  (    ) Laptop e projetor       (    ) Materiais de papel      (     ) Outros_____________ 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 

5. BENEFÍCIOS DA SUA AÇÃO PARA A COMUNIDADE EM GERAL 

 

 

 

 
 

APROVAÇÃO 

 Data Assinatura 

Coordenação do Projeto 

Rondon Regional da 

UMESP 

  

Observações: 

 

 

 


