
 

EDITAL

EDITAL PROEC Nº 06/2022
CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO DE ACADÊMICOS(AS) NO
CONJUNTO “C” DA OPERAÇÃO LOBO-GUARÁ DO PROJETO RONDON

 
A Universidade Federal de Goiás (UFG), através da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (PROEC), no uso de suas atribuições, tendo
em vista o processo eletrônico nº 23070.062605/2022-80, torna
público para conhecimento geral, que se encontra aberta a
CHAMADA PÚBLICA para inscrição (voluntária) de acadêmicos(as)
interessados(as) em participar do Conjunto “C” da Operação
Lobo-Guará vinculada ao Projeto Rondon.

 
1 DO OBJETO
A presente chamada tem por objetivo a seleção de 10 (dez) acadêmicos(as)
(voluntários/as) da graduação para comporem, juntamente com dois docentes
(voluntários/as) da UFG, a equipe que participará do Conjunto “C” da Operação Lobo-
Guará do Projeto Rondon, a ser realizada em Brasília-DF, que acontecerá no período
de 18 de janeiro a 05 de fevereiro de 2023.
 
2 DO PROJETO
É uma ação do Ministério da Defesa, 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 é o maior projeto de extensão universitária do país. Prioriza
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. 
 
3 DA PARTICIPAÇÃO DA UFG NO CONJUNTO “C”
As ações a serem desenvolvidas pela UFG estão inseridas no Conjunto C, composto
pelos eixos Cobertura Jornalística e Produção de conteúdo, conforme indicado
n o edital nº 121/2019 do Projeto Rondon (https://www.gov.br/defesa/pt-
br/assuntos/projeto-rondon/downloads/operacao-lobo-guara/edital-lobo-
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guara.pdf/view). A equipe do Conjunto "C" deverá 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 os objetivos e metas dos Conjuntos "A" e "B", e os objetivos
gerais e específicos do Projeto Rondon.
 
4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 Podem se inscrever discentes da graduação regularmente matriculados nos
cursos de Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda da
Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e que satisfaçam as
seguintes condições:
a) Discentes que tenham cursado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da carga
horária total do curso, até o momento da inscrição, incluindo-se, para fins de cálculo,
o atual semestre letivo (2022/2). 
b) Não tenham participado de operações anteriores do Projeto Rondon.
c) Possuam vínculo ativo no curso até o término do período de execução da
Operação (fevereiro de 2023).
d) Tenham disponibilidade de horário para participar das reuniões preparatórias e da
Operação propriamente dita, a qual se desenvolve em 19 dias. 
e) A participação no Projeto Rondon é voluntária, portanto, não há pagamentos, nem
por parte da UFG, nem por parte do Ministério da Defesa, de auxílios adicionais, além
daqueles necessários para que a operação ocorra, como deslocamentos,
hospedagem e alimentação. 
 
4.2 As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 16 de novembro e 30 de
novembro de 2022, até às 23h59min.
 
4.2.1 O cronograma completo desta chamada pública está disponível no item 8.
 
4.3 Para a inscrição, o(a) discente deverá preencher o formulário
(https://forms.gle/E8ZMVUi5XXEtoi9L8) e encaminhar os seguintes documentos:
 
a) Anexo A: histórico escolar completo e atualizado do semestre 2022/2.
b) Anexo B: carta de apresentação e interesse do(a) acadêmico(a), com no máximo
uma página, espaçamento simples, Times New Roman, fonte 12.
 
4.3.1 O preenchimento da ficha de inscrição somente poderá ser realizado utilizando
o domínio institucional (via login único - @ufg.br).
 
4.3.2 A inscrição somente será homologada a partir da entrega de toda
documentação, não sendo permitido anexar ou enviar documentos fora do período
de inscrição.
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4.3.3 Os arquivos devem ser enviados separados, conforme campos disponíveis no
momento da inscrição, em formato PDF, obrigatoriamente nomeados da seguinte
maneira: 
Nome_sobrenome_ Anexo_A
Nome_sobrenome_Anexo_B
 
4.3.4 A coordenação do processo de seleção não se responsabiliza pela inscrição
eletrônica não recebida por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, problemas de tráfego na internet ou outros fatores que impossibilitem
o envio dos documentos em tempo hábil. 
 
5 DA COORDENAÇÃO
5.1 A coordenação do Projeto Rondon na UFG está sob a responsabilidade da
Diretora de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), professora
Adriana Régia Marques de Souza. 
 
5.1.1 A coordenação do Conjunto “C” da Operação Lobo-Guará do Projeto Rondon
na UFG está sob a responsabilidade do professor Alexandre Tadeu Dos Santos e do
professor Thiago Cardoso Franco. Em caso de dúvidas quanto à chamada pública ou
quanto ao preenchimento da ficha de inscrição, entrar em contato com o prof.
Alexandre Tadeu Dos Santos pelo e-mail: alexandre@ufg.br e professor Thiago
Cardoso Franco pelo email: thiagofranco@ufg.br.
 
5.2 Da Comissão de Seleção
5.2.1. A comissão de seleção será composta por dois profissionais, a saber:
a) Alexandre Tadeu Dos Santos, Coordenador do Conjunto “C” da Operação.
b) Thiago Cardoso Franco, Professor Adjunto do Conjunto “C” da Operação. 
 
6 DOS REQUISITOS, DEVERES E COMPROMISSOS
6.1 São requisitos, deveres e compromissos para participação no Projeto Rondon -
Operação Lobo-Guará 2023: 
a) Cumprir todas as recomendações e os compromissos estabelecidos pelo
Ministério da Defesa e conhecer seus direitos a partir da leitura obrigatória do Guia do
Rondonista (https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-
rondon/downloads/guias-e-manuais).
b) Ter disponibilidade para viajar e cumprir todas as etapas do cronograma de
trabalho previstas no período de 18 de janeiro a 05 de fevereiro de 2023.
c) Deverão ser realizadas atividades nos três (3) turnos, matutino, vespertino e
noturno. A carga horária diária deverá ser de no mínimo 6h e no máximo 10h.
d) Ter disponibilidade para participar de, no mínimo, 2 (dois) encontros preparatórios
no período de  dezembro de 2022 a janeiro de 2023, em encontros quinzenais, a
serem definidos após a seleção dos(as) acadêmicos(as). Caso seja necessário,
outros encontros poderão ser realizados.
e) Os materiais (textos, slides, imagens e outros) a serem utilizados nas atividades do
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Projeto deverão estar finalizados antes do período de ação e postados em drive
compartilhado definido pelo coordenador após seleção dos(as) acadêmicos(as).
f) Comprovar estar em boas condições de saúde física, odontológica e psicológica.
g) Ter espírito de equipe e capacidade de interação com o público-alvo de sua ação,
saber compartilhar tarefas, ter iniciativa e protagonismo, bem como demonstração
de responsabilidade, maturidade, dedicação, organização e resiliência quando da
execução de trabalhos extenuantes e prolongados.
h) Qualquer tomada de decisão, com públicos e contextos diferentes, seja com
acadêmicos(as) da própria equipe ou da equipe parceira, deverá ser previamente
dialogada com os professores coordenadores da UFG, com vistas ao posicionamento
mais adequado e coerente ao momento.
i) Participar da elaboração do relatório diário e final da Operação a ser enviado ao
Ministério da Defesa.
j) Elaborar relato de experiência individual, ao retornar da Operação, nos moldes da
revista de extensão a ser indicada, em até 30 dias.
k) O descumprimento de quaisquer normas, condutas, recomendações ou
compromissos aqui estabelecidos são passíveis de desligamento do(a) discente da
equipe a qualquer momento. 
 
7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
7.1 Serão selecionados pela Comissão de Seleção, 10 (dez) discentes para
integrarem a equipe, juntamente aos professores responsáveis pela Operação e 2
(dois) candidatos como suplentes.
 
7.2 O processo de seleção será desenvolvido em 2 (duas) etapas:
 
1ª etapa
Análise da documentação: avaliação da documentação de inscrição para
homologação (caráter eliminatório). Qualquer documento que não atenda ao
solicitado nesta chamada pública ou que ultrapasse o espaço destinado implicará na
não homologação.
 
2ª etapa
Entrevista: cada acadêmico(a) terá até 10 minutos para a entrevista com a
comissão de seleção. Serão levados em consideração os seguintes critérios nesta
etapa: 
a) Formação interdisciplinar.
b) Atuação prévia em projetos de extensão universitária.
c) Atendimento aos critérios exigidos pelo Ministério da Defesa.
d) Carta de apresentação e interesse do(a) acadêmico(a).
e) Atuação e experiência profissional/científica.
f) Perfil de rondonista. 
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7.3 Os períodos para solicitação de recurso em qualquer uma das etapas do
processo seletivo estão informados no Cronograma.
 
7.4 Das datas e dos locais das etapas: 
As datas e os locais de realização das etapas serão informados no site da PROEC
(https://www.proec.ufg.br/p/projetorondonconjuntoc) conforme transcorrer de cada
etapa. 
 
7.5 Os(As) 10 (dez) discentes titulares e os 2 (dois) suplentes serão cientificados
através do e-mail pessoal/institucional informado na ficha de inscrição. 
 
7.6 Em dia, horário e local a ser informado via e-mail institucional, os(as) discentes
selecionados(as) deverão assinar os seguintes documentos:
a) Termo de Adesão do Aluno ao Serviço Voluntário do Rondonista.
b) Termo de Cessão de Direito do Uso de Imagem.
 
7.7 Em dia, horário e local a ser informado via e-mail institucional, os(as) discentes
deverão entregar os seguintes documentos:
a) Cópia de Seguro Viagem.
b) Cópia do Cartão de Vacinação em dia, em especial da Covid-19 (com as doses de
reforço conforme cronograma individual) e para as doenças endêmicas da região
(informadas com antecedência pela coordenação do Projeto, se for necessário).
c) Atestado Psicológico.
d) Atestado Físico.
e) Atestado Odontológico. 
f) Histórico acadêmico atualizado.
Caso um dos documentos não seja entregue, haverá a substituição do(a) discente.
Em especial aos atestados, caso a avaliação realizada evidencie alguma restrição que
impeça a participação, mesmo que o(a) acadêmico(a) tenha sido selecionado(a)
haverá sua substituição.
 
7.8 A UFG poderá realizar as avaliações psicológica, física e odontológica e a
contratação de seguro viagem para a equipe da Operação, com validade exclusiva
para o período do Projeto, de 18 de janeiro a 05 de fevereiro de 2023.
 
8 CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS
Período de inscrições via formulário
(https://forms.gle/E8ZMVUi5XXEtoi9L8)

De 16/11/2022 (quarta-feira) a
30/11/2022 (quarta-feira)

1ª etapa
Análise da documentação Dia 01/12/2022 (quinta-feira)

1ª etapa
Homologação preliminar das inscrições Dia 02/12/2022 (sexta-feira)
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1ª etapa
Período para recurso Até dia 05/12/2022 (segunda-feira)

1ª etapa
Homologação final das inscrições Dia 06/12/2022 (terça-feira)

2ª  etapa
Entrevista

Dia 07/12/2022 (quarta-feira) - 14h às
18h. Local: a ser informado, conforme
quantidade de inscritos. 
Os(As) candidatos(as) serão
organizados em ordem alfabética, e a
lista será publicada no site da PROEC.
Se necessário, dependendo da
quantidade de inscritos, será utilizado o
dia 08/12 (quinta), das 8h às 12h, para
a conclusão da etapa. Se ainda for
necessário mais um dia, a coordenação
informará os(as) candidatos(as).

Publicação preliminar do resultado Dia 09/12/2022 (sexta-feira)
Período para recurso Até dia 12/12/2022 (segunda-feira)
Publicação final do resultado Dia 13/12/2022 (terça-feira)

Para os(as) discentes selecionados(as)
Assinatura de documentos

Dia, horário e local: a ser informado.
Documentação: Termo de Adesão do
Aluno ao Serviço Voluntário do
Rondonista e Termo de Cessão de
Direito do Uso de Imagem.

Para os(as) discentes selecionados(as)
Agendamento e realização de exames De 14/12/2022 a 30/12/2022

Entrega de resultados dos exames e do
histórico acadêmico atualizado

Dia, horário e local: a ser informado.
Documentação: Cópia de Seguro
Viagem; Cópia do Cartão de Vacinação;
Atestado Psicológico; Atestado Físico e
Atestado Odontológico.

Primeira reunião Dia, horário e local: a ser informado

 
8 . 1 A publicação do andamento do processo seletivo ocorrerá
em: https://www.proec.ufg.br/p/projetorondonconjuntoc
 
8.2 As solicitações de recurso devem ser encaminhadas para o e-mail: 
alexandre@ufg.br
 
9 DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Há qualquer momento, a Coordenação do Projeto Rondon – UFG, Operação
Lobo-Guará, poderá chamar discentes suplentes, respeitada a ordem de classificação
para suprir eventuais faltas.
 
9.2 Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto na Instituição,
juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
 
9.3 O Projeto Rondon poderá não se realizar ou ser suspenso a qualquer tempo, não
havendo qualquer responsabilidade da UFG em decorrência da suspensão ou não
realização das atividades.
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Goiânia, 16 de novembro de 2022.

- Profa. Luana Cássia Miranda Ribeiro  -
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG

- Prof. Alexandre Tadeu dos Santos -
Coordenador do Conjunto “C” da Operação Lobo-Guará do Projeto Rondon na UFG

 

Documento assinado eletronicamente por Luana Cássia Miranda Ribeiro,
Pró-Reitora, em 16/11/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Tadeu Dos Santos,
Professor do Magistério Superior, em 16/11/2022, às 14:39, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3336489 e o código CRC 58DEFAE2.

Referência: Processo nº 23070.062605/2022-80 SEI nº 3336489
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