
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO 

Coordenação de Extensão Universitária – Campus DIVINÓPOLIS 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO RONDON 

 

JANEIRO 2022 - Operação “Rondon das Gerais”  

 

O Projeto Rondon é uma ação do Ministério da Defesa (MD), que visa à integração de 

instituições de ensino superior (IES) e municípios brasileiros com baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH). 

 

Para que haja seleção da IES pela Comissão de seleção do Ministério da Defesa, é 

necessário o cumprimento de etapas incluindo apresentação de projeto e fornecimento de 

dados da IES. 

 

A Unifenas – BH, juntamente com UNIFENAS Divinópolis foram selecionadas para a 

Operação “Rondon das Gerais” que acontecerá na cidade de Grão Mogol (MG), de 27 de 

janeiro a 13 de fevereiro de 2022. 

 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. Poderão participar do processo seletivo os alunos regularmente matriculados no curso de 

BIOMEDICINA, FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA que tenham concluído o quarto período até 

janeiro de 2022 e que se inscreverem em formulário próprio disponível no site da Diretoria 

de Extensão e Assuntos Comunitários. 

 

1.1. Entende-se por regularmente matriculado, o aluno que tiver cursado ou estiver cursando 

todas as disciplinas de um dos períodos citados acima. Cabe ao aluno comprovar tal 

regularidade. Caso contrário, ficará eliminado do processo seletivo. 

 

1.2. Serão selecionados 2 alunos titulares e 1 aluno suplente.  

 

2. O processo seletivo constará de quatro etapas: 

 

1ª Etapa – Inscrição por meio de formulário Google, de 29 de setembro de 2021, até 22 horas 

do dia 01 de outubro de 2021, no site da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários. 

2ª Etapa – Entrevista individual em data e horário a serem divulgados no site da Diretoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários e enviados por e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

3ª Etapa – Reunião 25 de outubro de 2021, às 18:00 horas, em formato on-line síncrono, via 

google meet. 



4ª Etapa – Apresentação de projetos, data e horário divulgados no site da Diretoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários e enviados por e-mail cadastrado no ato da inscrição 

 

2.2. A Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários estabelece a impossibilidade de recurso 

para avaliação e/ou revisão das etapas do processo seletivo. Os critérios para seleção são de 

responsabilidade da Comissão Organizadora indicada pela Coordenação de Extensão 

Universitária – Campus Belo Horizonte  e Divinópolis. 

 

 

DA PRIMEIRA ETAPA 

 

3. O aluno interessado em participar do processo seletivo deverá se inscrever no site da 

Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários no período de 29 de setembro de 2021, até 

22 horas do dia 01 de outubro de 2021. No ato da inscrição o aluno deverá responder no 

formulário Google as seguintes perguntas: 

●  Porque você quer participar do Projeto Rondon? 

● Descreva sua atividade acadêmica até o momento. Já realizou atividades em alguma 

comunidade? Que papel desempenhou nessas atividades? 

● Como o estudante universitário pode contribuir para o desenvolvimento de cidades 

de baixo índice de desenvolvimento humano? 

 

DA SEGUNDA ETAPA 

 

4. A segunda etapa consistirá de entrevista individual, em horários pré-determinados pela 

Comissão Organizadora, divulgados no site da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

e enviado para o e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

 

 

4.1 O resultado da segunda etapa será divulgado no dia 22 de outubro de 2021, no site da 

Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários e por e-mail cadastrado no ato da inscrição 

 

DA TERCEIRA ETAPA 

 

5. Reunião dia 25 de outubro de 2021, às 18:00 horas, em formato on-line síncrono, via google 

meet.  

 

DA QUARTA ETAPA 

 

6. - A quarta etapa consistirá em apresentação de propostas a serem desenvolvidas durante 

a operação.  



 

6.1 O resultado da quarta etapa será divulgado no site da Diretoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários e através de e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

 

7 - Os alunos selecionados participarão de capacitação para planejamento da execução do 

Projeto a ser desenvolvido e encaminhado ao Ministério da Defesa. 

 

8 - Os selecionados deverão encaminhar à Coordenação de Extensão Universitária – Campus 

Belo Horizonte, os seguintes documentos: foto 3X4, xerox de identidade, CPF, Cartão de 

vacina (em dia). 

 

Parágrafo único – O não comparecimento em quaisquer das etapas, o candidato estará 

automaticamente eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

Divinópolis,  Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

NUPEX– Campus Divinópolis  

 


