
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

PROJETO RONDON – OPERAÇÕES JANEIRO DE 2015 

 

NORMAS PARA A SELEÇÃO INTERNA DE PROPOSTAS  

 

A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX estará recebendo inscrições, no período de 

1 a 19 de maio de 2014, para a seleção interna de propostas concorrentes às Operações 

de Janeiro de 2015 do Projeto Rondon, Jenipapo, Mandacaru e Porta do Sol. 

Cada IES poderá apresentar uma Proposta de Trabalho por Operação. 

Portanto, a PROEX pré-selecionará uma proposta por Operação, que poderá ser do 

Conjunto A ou do Conjunto B. 

Ao conjunto A compreendem as áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 

Educação e Saúde e ao conjunto B, Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e 

Produção e Trabalho.  

Cada proposta deverá contemplar atividades em todas as áreas do conjunto 

escolhido. 

As propostas para as Operações de Janeiro de 2015 serão recebidas na PROEX, 

em pdf, no endereço eletrônico proex_extensao@yahoo.com.br, até o dia 19/05/2014. O 

nome do professor responsável, curso, unidade acadêmica, o conjunto de ações A ou B, 

e os municípios da operação escolhida, por ordem de prioridade, deverão ser informados 

na mensagem de e-mail e não na proposta a ser anexada. As propostas não podem ter 

nenhum tipo de identificação. As informações do professor que fará a viagem 

precursora deverão ser preenchidas no formulário (anexo I). O mesmo formulário 

deverá ser utilizado para as informações do professor adjunto e do reserva. Os três 

formulários deverão ser enviados à PROEX junto com a proposta. 

Além do anexo I, os três professores deverão preencher o termo de compromisso 

(anexo II). 

Indispensável atenção ao subitem 7.5 do Convite, nas indicações dos professores 

titular, adjunto e reserva – Os professores lotados em Instituições de Ensino Público 

não poderão registrar planejamento de férias nos período das atividades previstas nas 
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Operações do Projeto Rondon, no Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos - SIAPE, tendo em vista que tal lançamento pela sua IES impossibilitará a 

emissão de passagens pelo Setor Financeiro do Ministério da Defesa.   

A Pró-Reitoria de Extensão condiciona a inscrição de propostas para concorrer 

às Operações do Projeto Rondon, ao compromisso do coordenador, de cada uma das 

propostas selecionadas, realizar, à comunidade acadêmica e à população em geral, uma 

apresentação das atividades que forem desenvolvidas pela (as) equipe(s), na(s) 

Operação (ões). Portanto, ao inscrever a proposta, fica estabelecido, automaticamente, o 

compromisso. A data, o local e o horário da apresentação serão acordados, 

oportunamente, entre a PROEX e a coordenação de cada proposta. 

Não caberá recurso quanto ao resultado da avaliação das propostas.  

O envio das propostas pré-selecionadas é de responsabilidade da PROEX. 

 

CALENDÁRIO 

 

 

OPERAÇÕES DE JANEIRO/2015 

 

 

 

Período de inscrição 

 

Envio das propostas, em pdf, dos formulários 

(anexo I) e dos termos de compromisso dos 

professores coordenador, adjunto e reserva 

(anexo II) para o endereço eletrônico:  
proex_extensao@yahoo.com.br 

 

 

 

1 a 19 de maio de 2014 

 

Maceió, 30 de abril de 2014. 

 

 

 

 

 

Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra 

Pró-Reitor de Extensão 
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