UNIVESIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA INTERDISCIPLINAR GERAR NASCER E CRESCER
SAUDÁVEL (GEPIGENCS)

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS PARA
PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON - OPERAÇÃO NORDESTE-SUL

A Coordenação do Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar Gerar, Nacer e Crescer Saudável
(GEPIGENCS) no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas
relativas à realização de processo seletivo para participantes do PROJETO RONDON, através do projeto
"Bem-estar e cidadania: significados e práticas" coordenado pela Profa. Dra. Iêda Maria Louzada Guedes
(Instituto de Ciências Biológicas), aprovado junto ao Ministério da Defesa - Operação Nordeste-Sul. O
projeto será realizado em Serra Redonda na Paraíba no período de 17 de Julho a 2 de agosto de 2009.
O Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da Defesa e conta
com a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação – MEC. O Projeto
envolve atividades voluntárias de universitários e busca aproximar esses estudantes da realidade do País,
além de contribuir, também, para o desenvolvimento de comunidades carentes.
O Projeto Rondon envolve atividades voluntárias de universitários, buscando aproximar esses
estudantes da realidade do País, além de contribuir, também, para o desenvolvimento de comunidades
carentes. O Projeto Rondon cria um espaço para universitários vivenciarem diferentes realidades do país,
colocar em prática o que aprenderam em salas de aula e trocarem saberes. Permite ainda que após a
interação com a comunidade, os rondonistas retornam à Universidade e reflitam sobre uma formação
humanística, crítica e reflexiva e nesse contexto a sua contribuição como estudantes-cidadãos e futuros
profissionais com a busca de solução para os problemas nacionais.
A Universidade Federal do Pará, através do Projeto "Bem-estar e cidadania: significados e
práticas", foi selecionada para atuar no município de Serra Redonda (Paraíba). A equipe deverá permanecer
no período de 20 a 31 de Julho de 2009 (demais dias usados para concentração, abertura e deslocamento)
no município realizando as ações durante o dia inteiro (incluindo atividades no período noturno) e as
despesas (transporte, alimentação e hospedagem) são todas por conta do Projeto Rondon, sem ônus para o
universitário (exceto para os de ordem pessoal – insumos de higiene, medicamentos, entre outros)

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A OPERAÇÃO NORDESTE-SUL:
1.1 Das atribuições do rondonista (aluno).
Serão responsáveis por desenvolver no município ações na área da cultura, educação, saúde,
direitos humanos e justiça, conforme abaixo:
CULTURA
• 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.

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
• Capacitar organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de cidadania e na implantação de
ações de assistência social;
• Instalar, dinamizar ou atualizar os conselhos municipais, como os de educação, de saúde, tutelar,
de assistência social, da criança e do meio ambiente, entre outros.

EDUCAÇÃO
• Capacitar educadores do ensino fundamental e médio sobre técnicas de ensino e aprendizagem,
motivação, relacionamento interpessoal, distúrbios de aprendizagem, educação inclusiva e no atendimento
a portadores de necessidades educativas especiais.

SAÚDE
• Capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde bucal, saúde ambiental, doenças
endêmicas locais, acolhimento e humanização do atendimento em saúde;
• Capacitar multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, na prevenção
da prostituição infantil, na prevenção do uso do álcool e 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.

1.2 – Dos cursos requeridos para compor a equipe, conforme ações a serem realizadas:
Cursos: Medicina, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Direito, Psicologia e Serviço Social para
estudantes que estiverem cursando a segunda metade da graduação e não estejam no último semestre e que
não tenham participado de operações anteriores do Projeto Rondon.

1.3 – Das Vagas:
Serão ofertadas 4 vagas da seguinte maneira:
CURSOS
MEDICINA
ENFERMAGEM
DIREITO
PSICOLOGIA OU SERVIÇO SOCIAL

VAGAS
1 (UMA)
1 (UMA)
1 (UMA)
1 (UMA)

1.4 – Do Cronograma de Atividades:
DATAS
22 de Maio a 16 de Julho de 2009
17 de Julho de 2009
17 a 19 de Julho de 2009
19 de Julho de 2009
20 de Julho a 31 de Agosto de 2009
01 de Agosto de 2009
01 de Agosto de 2009
02 de Agosto de 2009
16 de Agosto a 03 de Setembro de 2009

ATIVIDADE
Capacitação e treinamentos dos participantes e organização
das ações
Deslocamento e concentração da equipe no Estado da
Paraíba
Concentração das equipes em João Pessoa e abertura da
Operação
Deslocamento da equipe para Serra Redonda
Realização das ações em serra Redonda
Retorno da equipe para João Pessoa
Avaliação e Encerramento da Operação
Retorno da equipe do Estado da Paraíba
Confecção do relatório técnico

1.5 – Da remuneração:
Não haverá pagamento de bolsa. O participante terá as despesas pagas para transporte, alimentação
e hospedagem, atendimento de saúde e seguro de vida durante a execução do projeto no município.
1.6 – Da Certificação:
Ao final da Operação Centro-Norte 2009, será emitido pelo Ministério da Defesa o certificado de
participação.

2 – DAS INSCRIÇÕES:
2.1 – Das condições necessárias para Inscrição:
Para poder realizar a inscrição para concorrer a uma das vagas para participar do Projeto Rondon,
o aluno deverá:
(a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Medicina, Enfermagem, Direito,
Psicologia e Serviço Social da Universidade Federal do Pará;
(b) Estar cursando mais da metade do curso e não estar cursando o último no presente
semestre;
(c) Ter disponibilidade de pelo menos 10 horas semanais para o cumprimento das atividades de
treinamento e capacitação preparatórios e organização das ações;
(d) Ter disponibilidade para o deslocamento para o município de Serra Redonda (Paraíba) previsto
para a realização do projeto (17 de Julho a 2 de agosto de 2009);
(e) Ter um CRG igual ou superior a 35 (trinta e cinco) e sem reprovação no Histórico;
(f) Ter idade igual ou superior a 18 anos.
A inscrição deverá ser feita através do preenchimento da Ficha de Inscrição, disponível na página
do GEPIGENCS http://www.gepigencs.xpg.com.br/index.html e envio da mesma para
coord.gepigencs@gmail.com até as 18 horas do último dia de inscrição.

2.2 – Da Documentação necessária:
Os documentos necessários para realização da seleção:
(a) Cópia do Histórico Escolar atualizado do candidato e assinado pelo coordenador do curso;
(b) Cópia do Comprovante de Matrícula do semestre letivo em vigência e assinado pelo
coordenador do curso;
(c) Curriculum Vitae;
(d) Carta de encaminhamento e ciência do interesse do aluno em participar do Projeto Rondon,
emitida pela Coordenação do respectivo curso;
(e) Declaração de que possui a carga horária disponível para o período de treinamento, capacitação
e organização das atividades.
(e) Ficha de inscrição preenchida.

2.3 – Período de inscrição:
O período de Inscrição do processo seletivo é de 4 a 13 de Maio de 2009 (até 18 horas).

2.4 – Efetivação da Inscrição:
A efetivação da Inscrição somente será realizada com a entrega dos documentos a que se refere as
letras (b), (c), (d), (e) e (f) do subitem 2.2 nos dia 15 (14:00-18:00 h) e 16 (8:00 as 12:00 h) de Maio de
2009, no Laboratório de Animais Aquáticos, 3º andar do prédio do Instituto de Ciências Biológicas,
Campus Básico.

3 – DA SELEÇÃO:
3.1 – Das fases de Seleção:
O processo de seleção contará com quatro fases distintas, a saber:
(a) 1ª Fase (eliminatória): Confirmação da Documentação necessária para inscrição (subitem
2.2) e Análises da ficha de inscrição, do histórico escolar e do Curriculum Vitae;
(b) 2ª Fase (classificatória): prova teórica sobre os 10 temas (enviados para os inscritos via email) específicos para cada área ou curso;
(c) 3ª Fase (classificatória): apresentação de seminário sobre tema sorteado no ato da efetivação
da inscrição, que constará dos 10 temas da prova escrita;
(d) 4ª (fase classificatória): Entrevista com a Coordenadora do Projeto.

3.2 – Das condições e características das fases de seleção:
(a) O resultado da 1ª Fase será afixado no Laboratório de Animais Aquáticos, 3º andar do prédio
do Instituto de Ciências Biológicas, Campus Básico às 11:00 h do dia 18 de maio de 2009.
(b) Para a realização da 2ª fase da seleção, o concorrente deverá apresentar o comprovante de
Inscrição online enviado pela coordenação da seleção para cada inscrito. A 2ª fase será realizada no período
máximo de 2 horas e será iniciada pontualmente no horário previsto, não sendo permitida a entrada de
nenhum aluno após o início da mesma.
(c) A 3ª fase será realizada pontualmente no horário previsto e igualmente não será permitida a
entrada de retardatários. Terá início com o sorteio da ordem dos seminários, que todos deverão assistir, sem
interferências, logo todos os concorrentes deverão estar presentes no horário marcado para iniciar. A partir
do início da fase os concorrentes não poderão mais consultar sobre o assunto de seu seminário em qualquer
material.
(d) A 4ª fase terá início no horário previsto e todos os concorrentes deverão estar presentes. A
ordem dos entrevistados será definida por sorteio.

3.3 – Das datas e locais das fases de seleção:
A fase eliminatória será realizada sem a presença dos inscritos no dia 18 de Maio de 2009 no
horário de 8:00 as 12:00 h.
As demais fases serão realizadas no Laboratório de Animais Aquáticos, 3º andar do prédio do
Instituto de Ciências Biológicas, Campus Básico, em datas e horários, a saber:

CURSO

PROVA TEÓRICA

SEMINÁRIO

ENTREVISTA

Enfermagem

18/05/09/14:00-16:00 h

19/05/09 às 8:00 h

21/05/09 às 8:00 h

Direito

18/05/09/14:00-16:00 h

20/05/09 às 8:00 h

21/05/09 às 10:00 h

Psicologia

18/05/09/14:00-16:00 h

20/05/09 às 14:00 h

21/05/09 às 16:00 h

Serviço social

18/05/09/14:00-16:00 h

20/05/09 às 14:00 h

21/05/09 às 18:00 h

Medicina

18/05/09/17:00-19:00 h

19/05/09 às 14:00 h

21/05/09 às 12:00 h

3.4 - Não caberá qualquer espécie de recurso quanto à seleção.

3.5 – A relação dos alunos selecionados será divulgada no dia 25 de Maio de 2009, na página eletrônica do
GEPIGENCS http://www.gepigencs.xpg.com.br/index.html e do Acontece Informativo Eletrônico da
UFPA (http://ufpa.br/acontece/).

Os alunos aprovados deverão comparecer no dia 25 às 17 horas, no Laboratório de Animais
Aquáticos, portanto devem verificar o resultado para que não percam a primeira reunião.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Perde a condição de participante do Projeto Rondon o aluno que:
(a) Não freqüentar os dias de capacitação e treinamento para o projeto Rondon;
(b) Não cumprir a carga horária nos dias definidos;
(c) Deixar de cumprir as atividades relativas à capacitação e treinamento;
Os casos omissos serão resolvidos pelos professores responsáveis pelo Projeto Rondon juntamente
com a Coordenação do respectivo Curso.
Informações adicionais: O candidato a rondonista preencherá na primeira reunião o Termo de
Comprometimento do Rondonista, para ser enviada à Coordenação Geral do Projeto Rondon no Ministério
da Defesa.
Qualquer solicitação de informação cabível deverá ser enviada para coord.gepigencs@gmail.com.

