
 

 

 

 

CHAMADA  

 

 

INSCRIÇÕES PARA PROCESSO 

SELETIVO DE DISCENTES DE 

GRADUAÇÃO PARA A OPERAÇÃO 

RONDON DAS GERAIS 

 

 

Unaí – 27/09/2021 



 Os Professores – Profa. Heloisa Maria Falcão Mendes, Profa. Marília 

Cristina Sola e Prof. Eduardo Gorzoni Fioratti, coordenadores do projeto 

aprovado na Operação Rondon das Gerais/Projeto Rondon pela UFVJM, no 

uso de suas atribuições tornam público o processo seletivo de discentes de 

graduação, interessados em participarem das atividades da Operação Rondon 

das Gerais. Todas as informações sobre o Projeto Rondon estão disponíveis 

nos sites: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon e 

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

das-gerais 

 

I. Das inscrições: 

 Ficam abertas, do dia 27/09/2021 até dia 08/10/2021, as inscrições para 

os discentes interessados em participarem da seleção para a Operação 

Rondon das Gerais do Projeto Rondon. Poderão inscrever-se todos os 

acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri desde que atendam 

aos seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado em algum dos cursos do Campus Unaí: 

Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária ou 

Zootecnia e estar aprovado em todas as disciplinas anteriores ao 6º período; 

b) Não ter participado de operações anteriores do Projeto Rondon; 

c) Dispor de carga horária para as capacitações obrigatórias da operação, caso 

seja aprovado; 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/op-rondon-das-gerais
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/op-rondon-das-gerais


d) Disponibilidade para atuação no Conjunto B da Operação Rondon das 

Gerais, a ser realizada no município de Olhos D’Água/MG, no período de 

27/01/2022 a 13/02/2022; 

e) Submeter-se à realização de processo seletivo, de acordo com as 

orientações desta chamada. Toda documentação deverá ser encaminhada 

compilada em um único arquivo .pdf e enviada para o email: 

rondondasgerais.ica@gmail.com  

 

II. Das vagas 

 Serão selecionados 8 alunos titulares e 8 suplentes. Todos os alunos 

selecionados deverão participar de todas as atividades preparatórias, 

entretanto, os suplentes somente participarão da Operação Rondon das Gerais 

caso seu titular não possa comparecer. 

 

III. Da seleção 

 A seleção consistirá em 3 etapas: 

• Primeira Etapa (ELIMINATÓRIA): recebimento e conferência da 

documentação de inscrição 

 A realizar-se a partir do dia 27 de setembro de 2021 até o dia 08 de 

outubro de 2021: 

a) Formulário I – dados pessoais, devidamente preenchido; 

b) Formulário II - pontuação do currículo (currículo documentado com cópia dos 

certificados/declarações/entre outros), devidamente preenchido; 

c) Histórico escolar emitido pelo ecampus,  

mailto:rondondasgerais.ica@gmail.com


d) Até duas cartas de Recomendação assinadas por professor pertencente ao 

quadro de docentes da UFVJM – Campus Unaí, 

e) Carta de apresentação do discente conforme ANEXO I 

• Data de divulgação do deferimento das inscrições e cronograma da 

segunda etapa: 14 de outubro de 2021. O resultado será enviado aos 

inscritos via e-mail e publicado no site e redes sociais do ICA 

 

• Segunda Etapa (ELIMINATÓRIA): dinâmica de grupo e entrevistas 

individuais das inscrições aprovadas 

- Data: 18 a 22 de outubro de 2021. 

- Local: Google Meet (link para o encontro será informado posteriormente) 

• Data de divulgação do resultado: 23 de outubro de 2021. 

• Resultado enviado aos inscritos via e-mail e publicado no site e redes 

sociais do ICA 

 

• Terceira Etapa: atestar boas condições de saúde 

a) É obrigatório que os candidatos comprovem a vacinação contra a Covid-19 

e, em especial, para doenças endêmicas da região da Operação.  

b) Estejam avaliados clínica, odontológica e psicologicamente, tendo em vista a 

permanência em localidades com carência de recursos e, por vezes, inóspitas. 

c) Dinâmica de grupo para orientações psicológicas  

- Data: 25 de outubro de 2021. 

- Horário: o horário e link para o encontro será informado posteriormente. 

 

Unaí, 27 de setembro de 2021. 



FORMULÁRIO I:  
 

DADOS PESSOAIS - SELEÇÃO DE ALUNOS 
 

PROJETO RONDON – OPERAÇÃO RONDON DAS GERAIS 

 

 

Nome:                                              

Data de nascimento:    /    /          Cidade de nascimento: 

CPF:                                             RG:                                 Órgão expedidor: 

Peso:                                            Altura: 

Tamanho de Camiseta: (  ) P     (  ) M     (  ) G     (  ) GG  
(  ) Outro, especifique: 

Estado Civil:                                                    

Sexo: Masculino (   )   Feminino (   )         Tipo de sangue:                     Fator RH:  

E-mail: 

Telefone residencial:                                      Celular: 

Endereço: 

Cidade:                                                                      UF:             CEP:                                 

Endereço dos Pais: 

Telefone dos pais: 

Curso:                                                                       Período:  

N° de matrícula: 

A vacinação está em dia? (  ) SIM (  ) NÃO 

Tem alguma fobia? (  ) SIM (  ) NÃO. Qual? 



Tem alergias: (  ) SIM (  ) NÃO. Quais? 

Faz uso contínuo de medicamentos? (  ) SIM (  ) NÃO 

Você consegue ficar 2 semanas sem ingerir bebida alcoólica? (  )SIM (  )NÃO 

Já participou de algum acampamento? (  ) SIM (  ) NÃO 

Prefere trabalhar em grupo ou de forma individual? Justifique 

 

O que você não tolera quando está trabalhando em grupo? 

 

Tem dificuldade para dormir? (  ) NÃO (  ) SIM 

 

Você tem restrição a algum tipo de alimento?   

(  ) NÃO (  ) SIM. Por que e quais? 

Disponibilidade de tempo para as capacitações em fim de semana? (  ) SIM (  ) NÃO 

Declaração de Saúde e Termo de Ciência e Compromisso: 

Declaro que todas as informações por mim apresentadas referentes ao meu quadro 

de saúde são verdadeiras e sou responsável por elas, bem como por suas eventuais 

consequências (ANEXO II e III).  

 

 

 

 

ASSINATURA:_______________________________                DATA: ___________ 

 

 

 

 



FORMULÁRIO II – PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO – SELEÇÃO DE ALUNOS  

PROJETO RONDON - OPERAÇÃO RONDON DAS GERAIS 

 

 

Atividades ligadas ao Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Valor do 

título 

Pontuação 

atribuída pelo 

candidato 

Pontuação 

atribuída pela 

comissão 

1.1  Participação em Projeto de 

Extensão. 

(para cada projeto). 

1,5   

1.2 Iniciação científica. 

(por projeto de pesquisa). 

1,5   

1.3 Monitoria 

(para cada monitoria). 

1,0   

1.4 Participação regular em atividades 

de 

Grupos de pesquisa/estudo/leitura. 

(por participação). 

1,0   

1.5 Participação em organização de 

eventos científicos.  

(por evento). 

1,0   

1.6 Participação em curso de extensão. 

(por curso com carga horária ≥15h). 

0,5   

1.7 Apresentação de comunicação oral 

ou 

painel em evento científico.  

(por apresentação). 

1,0   

1.8 Participação em eventos sem 

publicação de trabalhos.  

0,5   



(por evento). 

1.9 Publicação em periódico com ISSN. 

(por publicação). 

1,0   

1.10 Publicação em Anais de eventos.  

(por publicação). 

0,5   

1.11 Outras atividades acadêmicas que 

não se enquadrem nos itens 

anteriores 

(por atividade) 

0,5   

1.12 TOTAL    

 

 

 

 

ASSINATURA:_______________________________                DATA: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – SELEÇÃO DE ALUNOS  

PROJETO RONDON - OPERAÇÃO RONDON DAS GERAIS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DISCENTE 

 

 

Candidato (a): 

Número de matrícula: 

 

Prezado (a) candidato (a), redija sua carta de apresentação em até 04 páginas 

utilizando as configurações deste documento e procurando responder às 

perguntas abaixo: 

 

1) O que você entende por Projeto Rondon? 

2) Por que você deseja participar do Projeto Rondon? 

3) Como você considera contribuir para a Operação Rondon das Gerais? 

4) Por que você deveria ser escolhido para o Projeto Rondon? 

5) Informações adicionais  

 

 

 

Unaí, __ de __________ de 2021 

 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 



ANEXO II – SELEÇÃO DE ALUNOS  

PROJETO RONDON - OPERAÇÃO RONDON DAS GERAIS 

 

DECLARAÇÃO DE SAÚDE 

Eu, _________________________________ (nome do candidato), nº de matrícula 

________________, por este instrumento participante da Chamada de inscrições para 

processo seletivo de discentes de graduação do ICA/UFVJM para a Operação Rondon 

das Gerais/Projeto Rondon, DECLARO que todas as informações por mim 

apresentadas referentes ao meu quadro de saúde são verdadeiras e estou CIENTE de 

que sou responsável por elas, bem como por eventuais consequências de sua 

omissão. DECLARO estar ciente de que, qualquer alteração no meu quadro de saúde 

que possa prejudicar minha participação nas atividades da Operação Rondon das 

Gerais/Projeto Rondon, deverá ser comunicada aos professores coordenadores da 

Operação, sendo de minha total responsabilidade sua possível omissão. DECLARO 

ainda estar ciente de que, se do sexo feminino, participar da Operação estando 

grávida será de minha inteira responsabilidade, considerando-se o deslocamento para 

localidades do país com carência de recursos e com possível difícil acesso aos 

serviços de saúde durante as atividades da Operação. 

 

 

Unaí, ___ de ____________ de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 



ANEXO III 

TERMO DE CIÊNCIA E DE COMPROMISSO 

 

Eu, _________________________________ (nome do candidato), nº de matrícula 

________________, por este instrumento pertencente a Chamada de inscrições para 

processo seletivo de discentes de graduação do ICA/UFVJM para a Operação Rondon 

das Gerais/Projeto Rondon, ESTOU CIENTE de que durante a Operação Rondon das 

Gerais serão executadas oficinas nas zonas rural e urbana do município de Olhos 

d’Água/MG; ESTOU CIENTE de que as atividades serão realizadas durante 17 dias de 

Operação, em região de baixo IDH (índice de desenvolvimento humano) e que não 

poderei me ausentar da Operação sem consentimento do docente coordenador da 

Operação; ESTOU CIENTE de que caso eu me classifique para participação na 

Operação Rondon das Gerais, não poderei ter nenhuma falta nas atividades de 

capacitação, mesmo se na condição de suplente. COMPROMETO-ME, se classificado 

como titular ou suplente, a acatar todos os trâmites bem como todas as determinações 

dos docentes coordenadores durante as atividades da operação. 

 

Unaí, ____ de __________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 


