
 

UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO 

Coordenação de Extensão Universitária – Campus Belo Horizonte 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO RONDON 

Julho 2020 – Operações  “Portal do Sertão” e “Lobo Guará” 

  

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 foi selecionada para a Operação “Portal do Sertão” que acontecerá na cidade de Macururé (BA), 

de 16 de julho a 02 de Agosto de 2020 e para Operação “Lobo Guará” que acontecerá na cidade de Alto Paraíso 

de Goiás (GO), de 10 a 25 de julho de 2020. 

Serão selecionados, para cada Operação, 08 (oito) alunos efetivos e 03 (três) suplentes, regularmente 

matriculados nos dois (2) cursos. 

DO PROCESSO SELETIVO 

1. Poderão participar do processo seletivo os alunos regularmente matriculados nos últimos períodos de cada 

curso (conforme tabela abaixo) e que se inscreverem em formulário próprio disponível no site da Diretoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários. 

CURSO  PERÍODO  

Direito Alunos que estão cursando o 5º, 6º, 7º, 8º ou 9º período no primeiro 
semestre de 2020. 

Medicina Alunos que estarão cursando o 7º ou 8º período no segundo semestre de 
2020. (turmas 29 e 30) 

Medicina (Internato) Alunos que estão cursando o 11º ou 12º período no segundo semestre de 
2020. (turmas 25 e 26) 

 1.1. Entende-se por regularmente matriculado, o aluno que tiver cursado ou estar cursando todas as disciplinas 

de um dos períodos citado acima. Cabe ao aluno comprovar tal regularidade. Caso contrário, ficará eliminado do 

processo seletivo. 

1.2. Não haverá cobrança de taxas no processo seletivo. 

2. O processo seletivo constará de quatro etapas: 

1ª Etapa – Inscrições de 11 de março de 2020, até 22 horas do dia 18 março de 2020, no site da Diretoria 

de Extensão e Assuntos Comunitários. No ato da inscrição será obrigatório anexar carta de intenção, 

explicando os motivos para participação no projeto. A análise da carta de intenção terá caráter 

eliminatório. 



 
2ª Etapa – Reunião dia 20 de março de 2020, às 18h30min. A ausência do aluno implicará em 

eliminação do processo seletivo. 

3ª Etapa – Apresentação de projetos, na semana de 23 a 27 de março. A data e horário serão divulgados 

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

Etapa eliminatória. 

4ª Etapa – Capacitação para a operação. A ausência do aluno no dia da capacitação implicará em 

eliminação do processo seletivo. 

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. 

 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 11 a 18 de março de 2020. Após o preenchimento da ficha de inscrição, 

aluno deverá anexar carta de intenção e ao finalizar o processo, receberá protocolo de inscrição. A 

análise da carta terá caráter eliminatório. 

3.1 Ao fazer a inscrição o aluno indicará se deseja concorrer à vaga para as duas operações ou para apenas uma 

delas. Se optar por concorrer à vaga para as duas operações deverá indicar sua prioridade.  A escolha deverá 

ser indicada na carta de intenção. 

DA SEGUNDA ETAPA  

4. Reunião dia 20 de março de 2020, às 18h30min da Unidade Itapoã (sala a ser definida). Caso o aluno não 

compareça será automaticamente eliminado do processo. 

DA TERCEIRA ETAPA  

5. - A terceira etapa consistirá em apresentação de proposta a serem desenvolvidas durante a operação. O 

candidato fará uma apresentação livre e não poderá utilizar o recurso de Power Point ou outra forma eletrônica 

de apresentação. Caráter eliminatório. 

5.1 O resultado da terceira etapa será divulgado no site da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários e 

através de e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

 DA QUARTA ETAPA 

6. - Os alunos selecionados participarão de capacitação para planejamento da execução do Projeto a ser 

desenvolvido e encaminhado ao Ministério da Defesa. 

6.1 - 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) e cartão nacional de 

saúde (SUS) ou cartão do plano de saúde privado. 

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

automaticamente eliminado.  

Belo Horizonte, 10 de Março de 2020. 
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