UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
DIRETORIA DE EXTENSÃO

EDITAL Nº 002/2017 – PROEC

OPERAÇÃO RONDON 2017

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio da Diretoria de Extensão, comunica
aos professores e agentes universitários da Universidade Estadual do Paraná-Unespar
que se encontram abertas as inscrições para Operação Rondon 2017, que ocorrerá de 23 de
julho a 05 de agosto, em municípios do Norte Pioneiro do Paraná.
Seguindo os moldes do Projeto Rondon nacional, a Operação Rondon paranaense
traz como objetivo possibilitar a relação entre a Universidade e a Sociedade com ações
transformadoras capazes de promover soluções aos problemas locais e regionais e, viabilizar
o trabalho voluntário de professores, agentes e estudantes universitários no município,
contribuindo para o seu desenvolvimento.
DOS OBJETIVOS:
O presente edital tem como objetivo selecionar professores e/ou agentes universitários
da Unespar para coordenar ações extensionistas a serem executadas nos municípios do Norte
Pioneiro do Paraná, através da Operação Rondon 2017, coordenada pelo Núcleo
Extensionista Rondon (NER-UEPG) da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

DAS VAGAS:
 02 vagas para professores e/ou agentes
 A participação na Operação Rondon é atividade voluntária, não
havendo pagamento de horas-extras ou diárias.
REQUISITOS:
 habilidade de liderança e trabalho em equipe
 disponibilidade de dedicação exclusiva durante a operação (não é
permitido ausentar-se do município)
 disponibilidade para reuniões e treinamentos de preparação (horários a
combinar)
 iniciativa para desenvolver projetos em sua área de atuação.
ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS AÇÕES
As ações da Operação Rondon se darão nas seguintes áreas temáticas: Comunicação;
Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e
Produção; Trabalho.
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INSCRIÇÕES
 Período: de 25 a 28 de abril de 2017.
 Através do preenchimento do formulário disponível no endereço
https://goo.gl/forms/ZEl2LOyflYHlcwDg2
SELEÇÃO



A primeira etapa de seleção será divulgada no dia 01 de maio de 2017.
(via edital no site www.unespar.edu.br.)
Após a seleção dos coordenadores será lançado o edital para os alunos,
considerando a proposta dos coordenadores selecionados.

Dúvidas e maiores informações pelo e-mail diretoria.extensao@unespar.edu.br
Curitiba, 24 de abril de 2017.

Armindo José Longhi
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Portaria nº. 175/2017 – Reitoria/UNESPAR

Eloi Vieira Magalhães
Diretor de Extensão
Portaria nº. 644/2016 – Reitoria/UNESPAR
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