
                  

 

      EDITAL DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA O PROJETO RONDON 

 

          A Reitora do Centro Universitário Módulo Profa. Ms. Maria Antonia de Lima 

Ribeiro Furgeri, no uso de suas atribuições e competências estatutárias, torna 

público o presente edital e as condições para inscrição e seleção de acadêmicos 

da graduação para participarem do Projeto Rondon – Operação Rondon das 

Gerais, no município de Engenheiro Navarro/MG, que acontecerá no período de 

27 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022. 

 

1. Do Projeto Rondon 

         Trata-se de ação do Ministério da Defesa realizada em coordenação com 

os municípios que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, visa a 

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

contribuir com o desenvolvimento local sustentável e com a construção e 

promoção da cidadania. O Projeto Rondon prioriza desenvolver ações que 

tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente as 

relacionadas não só à melhoria do bem-estar social, mas também à capacitação 

da gestão pública. Busca, ainda, consolidar no universitário o sentido de 

responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da 

defesa dos interesses nacionais, contribuindo para sua formação acadêmica, de 

forma a proporcionar-lhe o conhecimento da realidade brasileira.  

        No Centro Universitário Módulo, as ações a serem desenvolvidas estão 

inseridas no conjunto B (Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção 

e Trabalho), indicado no edital nº 1/2021-DIPRES do Ministério da Defesa. As 

ações a serem desenvolvidas já foram estabelecidas pelos professores do 

Centro Universitário Módulo, responsáveis pela operação. 



Maiores informações sobre o Projeto – site:  https://www.gov.br/defesa/pt-

br/assuntos/projeto-rondon 

 

2. Requisitos para inscrição.  

Podem se inscrever os acadêmicos regularmente matriculados em todos os 

cursos de graduação do Centro Universitário Módulo e que satisfaçam as 

seguintes condições:  

a) cursado, no mínimo, 50%  (cinquenta por cento) do curso até dezembro de 

2021. 

b) vínculo ativo no curso até o término do período de execução da Operação 

(fevereiro de 2021).  

c) disponibilidade de horário para participar das reuniões preparatórias e da 

Operação.  

d) boas condições de saúde. 

d) Entrega dos seguintes documentos na inscrição: 

* extrato simples do histórico escolar 

* cópia do RG ou outro documento com foto (carteira de habilitação).  

* ficha preenchida (anexo I)  

A participação do Projeto Rondon é voluntária, portanto, não há 

pagamentos nem auxílios adicionais por parte do Centro Universitário Módulo e 

do Ministério da Defesa, além daqueles necessários para que a Operação 

ocorra, como deslocamentos, hospedagem e alimentação.  

 

O período para as inscrições será de 24 a 30 de setembro de 2021 na CAA 

do Centro Universitário Módulo.  

 

 



3. Processo de Seleção  

          Os acadêmicos serão selecionados pela equipe de professores do Centro 

Universitário Módulo que irão atuar no Projeto Rondon, mediante os critérios 

estabelecidos em cada etapa desse edital de seleção e os requisitos constante 

no item 2 deste edital.  

 

3.1 Etapas de seleção:  

1ª etapa - Análise dos formulários de inscrição.  Nessa etapa serão selecionados 

todos os alunos que atendam aos requisitos descritos no item 2 deste edital.  

2ª etapa - Reunião Geral - Todos os candidatos pré-selecionados da 1ª etapa 

serão convocados para uma reunião de apresentação do Projeto Rondon – e 

esclarecimentos sobre o processo seletivo. A data, horário e local dessa reunião 

serão informados ao candidato por e-mail. O candidato inscrito que não 

comparecer à reunião será considerado desistente e, portanto, eliminado.  

3ª etapa - Competência técnica e de relacionamento – Nessa etapa serão 

realizadas oficinas com os alunos que compareceram na reunião Geral da 2ª 

etapa. Os professores coordenadores das operações irão solicitar aos alunos, o 

planejamento e o desenvolvimento de uma atividade individuais e/ ou em grupo 

do Projeto Rondon. Os trabalhos serão analisados com os seguintes critérios: 

domínio de conteúdo, criatividade, dinamismo, clareza na exposição das ideias, 

relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.  

4ª etapa - Análise do Currículo/Portfólio e Histórico Escolar/participação em 

projetos de extensão, projetos de trabalhos voluntários etc. 

5ª etapa - Entrevista - Todos os candidatos aprovados na quarta etapa irão 

participar da entrevista com os professores que irão atuar no Projeto Rondon. 

Nessa etapa, serão analisadas competências comportamentais e técnicas 

relacionadas às atividades a serem desenvolvidas no Projeto Rondon. 

O desligamento dos rondonistas selecionados poderá ocorrer nos seguintes 

casos: por motivos disciplinares:  

a) desrespeitar as coordenações das equipes;  



b) não comparecer aos encontros de preparação das ações sem justificativa com 

antecedência;  

c) não cumprir horários e prazos estabelecidos;  

d) não respeitar o guia dos Rondonistas (disponível no site: 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/guias-e-

manuais/guia-do-rondonista_impressao.pdf/view  

A data da divulgação do resultado final é até 27 de outubro de 2021. 

4. Cronograma do Edital – Projeto Rondon 2021/2022. 

Datas Atividades 

Publicação do Edital Até 24 de setembro 

Período de Inscrições De 24 a 30 de setembro  

Período de seleção  De 01 a 26 de outubro. 

Resultado final  Até 27 de outubro 

Período da Operação  De 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022.  

Obs. o cronograma poderá sofrer alterações conforme a disponibilidade dos 

professores e quantidade de alunos inscritos.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Centro Universitário Módulo. 

 

Caraguatatuba, 23 de setembro de 2021  

 

Publique-se:  

 

                                    Maria Antonia de Lima Ribeiro Furgeri 

                         
______________________________________________________________ 

                                                Reitora 

  



ANEXO  

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO 

Processo seletivo Centro Universitário Módulo – Projeto Rondon - janeiro 

/fevereiro  /2022  

 

RGM:_______________________________ 

período (semestre matriculado, curso):____ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  

Nome:    

CPF:   

RG:       Órgão Exp.   

Data Nasc:   

Cidade de Nasc.:     

Nome da Mãe:   

Est. Civil:   

Tel. para contato com DDD:   

E-mail:  

End. Residencial  

 

Cidade/UF:  

CEP                                   

Tamanho para camiseta:   

Peso:    

Tipo sanguíneo: Fator RH:    

Em caso de emergência, pessoa para contato:   

Tel para contato:  



Responda as questões abaixo:   

 

• Você tem algum tipo de alergia? Qual?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    

• Você tem alguma doença em tratamento? (Asma, diabetes, etc.) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 

* Você faz uso de medicamentos? Quais?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________   

 

* Você já tomou vacina – CONVID 19 ? 1ª dose? 2ª dose? Ou dose única? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________   

Já teve Covid 19 e em caso positivo se houve alguma sequela ou teve alguma 

complicação. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

• Você já participou de atividades de extensão e pesquisa.  

Iniciação Cientifica (  ), Projeto de Extensão (   ) qual 

___________________________, (    ). Outras (    ) 

______________________________________________________________ 

• Conte a sua experiência em atividades de extensão  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 • Você tem alguma habilidade artística? Qual? Descreva suas habilidades. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

* Você tem alguma restrição alimentar e ou intolerância? É vegetariano, 

vegano, celíaco?  (  ) Não                       (  ) Sim (especifique) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• Minha maior dificuldade em grupo é... 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________• 

Minhas maiores qualidades são.... 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• Você se considera um líder? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

Por você quer participar do Projeto Rondon? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Você gostaria de declarar algo que acredite ser relevante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______   

DECLARO que todas as informações acima são verdadeiras; no caso de ser 

selecionado(a) para a operação do Projeto RONDON, comprometo-me a 

participar de todas as etapas efetivamente, bem como acatar todas as normas 

para participação. 

 __________________________________________ 

 ASSINATURA 

 DATA _____/_____/________ 

 


