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EDITAL NÚCLEO DO PROJETO RONDON/UNICRUZ – 2013 
 

 
A Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade de 

Cruz Alta torna público o presente Edital para abertura de inscrições de 
acadêmicos interessados em concorrer ao processo seletivo para participarem do 
Núcleo do Projeto Rondon da UNICRUZ. 

 
  

1 DOS OBJETIVOS DO NÚCLEO DO PROJETO RONDON 
 

 Contribuir para a formação do universitário como cidadão. 
 Integrar o universitário ao processo de desenvolvimento, por meio de ações 

participativas sobre a realidade regional. 
 Consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, 

coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos 
interesses nacionais. 

 Estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em 
parceria com as comunidades através de atividades de extensão a nível 
local. 

 Estimular e viabilizar a participação de acadêmicos nas operações do Projeto 
Rondon. 

 
2 DAS INSCRIÇÕES 
  

Os acadêmicos interessados em participar do Núcleo do Projeto Rondon da 
Unicruz deverão fazer sua inscrição mediante o preenchimento do Formulário de 
Inscrição (Anexo I)1 do presente Edital e encaminhá-lo à Vice-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão. 
 
Período de Inscrições: 11/04/2013 a 10/05/2013, das 8h às 11h30min, das 14h às 
17h30min.  
Local: Assessoria de Extensão/Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão. 

                                                
1 Disponível também na página: http://www.unicruz.edu.br/editais 



Endereço: Prédio das Vice-Reitorias, no Campus Universitário – sala 101 – prédio 
04. 
 
2.1 A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo acadêmico ou por procuração 
pública ou particular, com firma reconhecida do (a) outorgante, com poderes 
específicos. Não serão aceitos pedidos de inscrições por correspondência, via fax 
e/ou e-mail, extemporâneas ou tão pouco condicionais. 
 
 
3 DOS REQUISITOS 

 
Poderão se inscrever os acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos 

de Graduação da UNICRUZ e que atendam os seguintes requisitos: 
 

3.1. Ter um bom desempenho acadêmico. 
3.2. Não ter participado de operações anteriores do Projeto RONDON. 
3.3. Ter espírito de equipe e facilidade de trato com o público alvo de sua ação. 
3.4. Ter disponibilidade para: 

 Participar de oficinas de Formação de Rondonistas propostas pelo Núcleo do 
Projeto Rondon. 

 Participar de encontros quinzenais; 
 Envolver-se com as atividades de planejamento, organização e 

sistematização (Relatórios) das atividades desenvolvidas pelo Núcleo. 
 
3.7. Informações complementares: 
 

3.7.1 A participação do acadêmico no Núcleo será uma atividade voluntária 
e não remunerada. 

3.7.2 Para participar das Operações Nacionais do Projeto Rondon, o 
candidato deverá estar inserido no Núcleo do Projeto Rondon da 
UNICRUZ. 

3.7.3 A participação do acadêmico no Núcleo não garante vaga na 
Operação Nacional, mas certificado de horas referente a atividades 
extracurriculares. 

3.7.4 A participação na Operação Nacional do Projeto Rondon dependerá 
do envolvimento e desempenho do acadêmico no Núcleo do Projeto 
Rondon da UNICRUZ. 

 
 
4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
 

A inscrição do candidato será homologada mediante a entrega dos seguintes 
documentos: 

 Formulário de inscrição 



 Currículo vitae  
 

4.1 No ato da inscrição o acadêmico deverá entregar uma proposta de atividade2, 
abrangendo um dos conjuntos (A ou B) e uma das temáticas conforme o conjunto 
escolhido: 
 

CONJUNTO A 

TEMÁTICAS 
 CULTURA 
 DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
 EDUCAÇÃO 
 SAÚDE 

 

CONJUNTO B 

TEMÁTICAS 
 COMUNICAÇÃO 
 TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
 MEIO AMBIENTE 
 TRABALHO 

 
4.1.1 Na proposta de atividade deve constar: objetivos visados, atividades 

previstas e sua metodologia, carga horária destinada a desenvolver a atividade e 
retorno esperado para a comunidade.( Anexo 2). 

4.1.2 Considera-se como público alvo para elaboração da proposta de 
atividade: agricultores familiares (considerada toda a família: homens, mulheres, 
crianças, adolescentes e idosos) do Assentamento Seival, localizado no interior do 
município de Cruz Alta/RS. 
     4.1.3 Breve diagnóstico da Comunidade do Assentamento Seival para 
subsidiar a elaboração da proposta de atividade: 
      O Assentamento Seival foi fundado em 22/12/1987, com 70 famílias numa 
área de 1.283 hectares desapropriadas. Conforme diagnostico realizado em 2006, 
no município de Cruz Alta, fundamentado na Teoria dos Sistemas agrário, 
originalmente elaborada pela Cátedra de Agricultura Comparada do Instituto 
Nacional Agronômico de Paris-Grignon-França, identificou-se que o Assentamento 
Seival, localiza-se na microrregião 2, situada a leste do município, que abrange 
mais duas localidades o Rincão dos Mendes e Passo da Divisa. 

Com estrutura fundiária composta predominantemente por pequenos 
agricultores familiares, geralmente descapitalizados ou em processo de 
descapitalização, em geral, possuem precárias condições de produção, com apenas 
alguns deles dispondo de tração motomecanizada, o que condiciona a contratação 
de serviços de terceiros ou realização de operações braçais. As principais 
atividades econômicas desta região são as produções de leite e grãos em pequena 
escala. No verão, os sistemas de produção são compostos pelo cultivo de soja e 
milho (para oferta aos animais). No inverno, pelo uso das áreas com pastagem de 

                                                
2 Anexo ao formulário de inscrição. 



aveia e azevém e pouco trigo, além da produção de subsistência, que é de grande 
importância para a reprodução das famílias dos agricultores. A produção de leite é 
relativamente extensiva, com pequenos rebanhos mistos e baixa escala de 
produção. Nesta zona, encontra-se a maior diversidade de sistemas de produção, 
com presença de agricultores que durante 17 anos comercializaram seus produtos 
diretamente na feira de economia solidária, realidade esta que preocupa, pois há 
dois anos os agricultores se depararam com entraves nos processos e não contam 
mais com esta fonte de renda. 
 Dados de outra pesquisa, realizada no Assentamento Seival, por Silva et al 
(2011), intitulada “Hábitos de consumo e caracterização dos resíduos sólidos em 
comunidade rural do município de Cruz Alta/RS, destaca que quanto ao consumo e 
produção de gêneros alimentícios somente 2,86% do que consomem não é 
produzido na propriedade, já que a sua produção é bem diversificada e os 
produtos que são compatíveis em quase a totalidade das propriedades são leite, 
mandioca, milho,  ovos  e  soja,  sendo  a  soja  o  produto  que  se verifica em 
89% das propriedades.  Verifica-se que 17,5% dos produtores estão  trabalhando 
nesta atividade rural a mais de 20 anos, 67,5% estão exercendo a atividade a 10 
ou mais anos e 32,5% dos produtores exercem esta atividade há menos de 10 
anos. 
 Em 2012, a Universidade de Cruz Alta, por intermédio dos cursos de 
Agonomia, medicina Veterinária, do Grupo de pesquisa Interdisciplinar do 
Envelhecimento e do Grupo Social do Programa Rede Leite, em parceria com a 
Emater, realizou inúmeras atividades no Assentamento Seival, oportunidade em 
que se aproximou da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcos de Barros 
Freire, da igreja, de associações, agente comunitária de saúde, da comunidade 
como um todo.  Nestes diferentes momentos de encontros, diálogos, escuta 
sensível, planejamento, avaliações, pesquisa e orientações, pautadas pelo diálogo 
e a participação democrática, procurou-se identificar as preocupações, as 
intenções, os sonhos, o conhecer a comunidade e suas demandas a partir da visão 
dos próprios atores sociais, ora “alunos da escola, idosos, agricultoras e 
agricultores”.   

Portanto, o caminho se faz caminhando e, dos primeiros passos, colheram-
se as sementes, que agrupamos em 2 conjuntos, com diferentes temáticas, de um 
modo recorrente após análise emergirão as ações a serem semeadas pelo Núcleo 
do Projeto Rondon.  Estes fios comuns (re)significarão o  pensar e agir da prática 
pedagógica e a construção do conhecimento crítico-transformador, propiciando  
uma formação humanística, comprometida com as comunidades de entorno. 
       
     4.1.4 Principais demandas 
CONJUNTO A 
CULTURA: Desenvolvimento de atividades que valorizem a cultura local e 
promovam o intercâmbio de informações através de manifestações culturais de: 
artesanato, dança, teatro, musica e cinema para a família rural. Desenvolvimento 
de oficinas de cultura popular, como jogos, cantos, poesias, artes, brinquedos, 



brincadeiras, tradições, mitos e lendas locais e regionais, linguagens e 
comunicação. 
 
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA: Propagar o conhecimento a cerca dos 
direitos humanos, em especial as crianças, os adolescentes, os jovens, as 
mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência ou altas habilidades, a população 
afrodescendente, dentre outros. 
 
EDUCAÇÃO: Capacitar educadores e estudantes da Escola Municipal do 
Assentamento quanto as seguintes temáticas: meio ambiente, educação sexual, 
drogas, bullyng, inclusão digital e ferramentas pedagógicas de uso da internet. 
Promover ações a cerca das questões de gênero e sucessão familiar.  
 
SAÚDE: Capacitar a comunidade quanto a: saúde da família, doenças endêmicas, 
saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, prevenção do uso do álcool e 
drogas e na prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes;  
acidentes de trabalho e doença ocupacional no meio rural.          Ações de 
incentivo a utilização de alimentos produzidos no Assentamento. Oficinas de chás, 
ervas, confecção de pomadas e ungüentos. Ações de incentivo ao esporte e lazer 
  
 
CONJUNTO B 
COMUNICAÇÃO: Produção e difusão de material informativo sobre as ações 
desenvolvidas pelas instituições que atuam na comunidade: escola, Emater, 
Unicruz entre outros, em particular, auxiliar na produção de um jornal escolar, bem 
como outros materiais para uso nas diferentes mídias sociais. 
 
MEIO AMBIENTE: Realizar campanhas na área de saneamento ambiental, 
resíduos sólidos, esgotamento sanitário e água. Uso de agrotóxicos. Legislação 
ambiental.  
 
TRABALHO: Capacitar os membros da associação de agricultores da comunidade 
quanto a gestão administrativa, controle financeiro, de recursos humanos e 
materiais para o desenvolvimento sustentável da associação. 
 
TECONOLOGIA E PRODUÇÃO: Oficinas de inclusão digital para a comunidade. 
Bovinocultura de leite. Bovinocultura de corte. Segurança alimentar. Produção 
agroecológica de alimentos. Sistemas Agrosilvopastoris.  Alternativas de renda no 
meio rural: Avicultura, Apicultura, Piscicultura  e Olericultura, Fruticultura, dentro 
outras.  
  
 
 
 
 



5 DAS VAGAS 
 

Serão destinadas 50 vagas para acadêmicos dos Cursos de Graduação e 
Tecnólogos da Universidade de Cruz Alta. 
 
6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Os acadêmicos serão selecionados pela Comissão do Núcleo do Projeto 
Rondon da UNICRUZ, constituída por seis docentes e um representante da Vice-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

O processo de seleção dos candidatos será realizado em duas fases, 
conforme segue: 

 
6.1 Primeira Fase 

6.1.1 Requisitos para a primeira fase: 
 Preenchimento de todos os requisitos do Item 3. 
 Avaliação da ficha de inscrição, do histórico escolar e currículo. 
 Avaliação da proposta da atividade. 

 
6.1.2 O resultado da primeira fase será divulgado no site da UNICRUZ, 

conforme cronograma disponível neste edital. 
 
6.2 Segunda Fase 
 Os candidatos aprovados na primeira fase deverão realizar a apresentação 
da atividade elaborada, com a duração máxima de 10 minutos, podendo ser 
utilizado diferentes recursos3. Os candidatos serão avaliados quanto à: 

 Qualidade na preparação da apresentação 
 Atenção e clareza na apresentação 
 Conhecimento sobre o assunto e atividade escolhida 

 
7 DO CRONOGRAMA  
 

Período de Inscrição  11 de Abril a 10 de Maio de 2013 
Avaliações Fichas de Inscrição e das 

propostas de atividades 13 e 14 de Maio de 2013  

Divulgação dos acadêmicos selecionados na 
Primeira Fase 17 de Maio de 2013 

Apresentação das propostas 28/05 a 07/06/2013 
Divulgação dos Acadêmicos Selecionados 

para participação no Núcleo 11 de Junho de 2013 

Reunião Geral com acadêmicos selecionados 18 de Junho de 2013 
Encontros da Equipe de Rondonistas Encontros quinzenais 

                                                
3 Será disponibilizado computador e datashow para as apresentações. Outros recursos deverão ser 
providenciados pelo candidato. 



 
8 DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 O não cumprimento dos itens anteriores implicará a desclassificação 
automática do candidato. 
8.2 O não comparecimento à Segunda Fase de seleção implicará na 
desclassificação do candidato. 
8.3 Não caberá qualquer espécie de recurso quanto à seleção. 
8.4 O acadêmico selecionado para participar das atividades do Núcleo receberá 
certificado de extensão referente as horas dedicadas às atividades que 
desenvolveu. 
8.5 O acadêmico selecionado, cuja presença, participação e desempenho forem 
avaliados como insuficientes no decorrer das atividades do Núcleo será desligado 
do Núcleo do Projeto Rondon da Unicruz. 
8.6 Ao acadêmico selecionado para a Operação Nacional que descumprir qualquer 
item do Guia do Rondonista durante o período de realização da Operação, será 
aplicada pela instituição medidas disciplinares previstas no Regimento Geral da 
UNICRUZ. 
8.7 Os casos omissos a este edital serão avaliados pela Comissão do Núcleo do 
Projeto Rondon. 
8.8 Informações adicionais referentes a esse edital poderão ser obtidas junto à 
Assessoria de Extensão, através do telefone (55)3321.1545 ou pelo e-mail: 
extensao@unicruz.edu.br. 

 
Cruz Alta, 11 de abril de 2013. 

 
 

Cléia Rosani Baiotto 
Vice-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

 


