
 
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 
DIRETORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E AÇÕES COMUNITÁRIAS 

 

                                                               EDITAL N. 138/2018 
 

Chamada para a seleção dos acadêmicos 
interessados em participar do Projeto RONDON: 
Operação “Encantos do Vale”. 

 
A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio da Diretoria de Extensão Cultura e 
Ações Comunitárias da Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc, no uso de 
suas atribuições, comunica que estão abertas as inscrições para a seleção dos 
acadêmicos interessados em participar do PROJETO RONDON: Operação 
“Encantos do Vale” no Estado de Santa Catarina, nos Municípios do Médio Vale do 
Itajaí, em parceria com a UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina. 
 
1. Do objeto 
O presente Edital estabelece os critérios de seleção de dez (10) acadêmicos que, 
juntos com professores representarão a UNESC na Operação “Encantos do Vale” 
no Estado de Santa Catarina, nos Municípios do Médio Vale do Itajaí, em parceria 
com a UDESC entre os dias 10/07/2018 a 21/07/2018. 
 
1.1 Da finalidade 
 
1.1.1 O Projeto Rondon tem por finalidade desenvolver programas e projetos 
comprometidos com a inclusão social, com a produção e a disseminação do 
conhecimento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a formação 
do profissional cidadão.  
 
1.1.2 As atividades e oficinas que serão realizadas na operação estão no Apêndice I 
deste edital. 
 
2 Do público alvo 
 
2.1 Poderão se inscrever para as ações do Projeto Rondon acadêmicos matriculados 
nos cursos de graduação da Unesc das áreas de Ciências da Saúde; Ciências Sociais 
Aplicadas; Humanidades, Ciências e Educação; Ciências, Engenharia e Tecnologia. 
 
2.2 Estão aptos a se inscreveram para esse processo seletivo os acadêmicos que: 
 
2.2.1 Estejam regularmente matriculados no primeiro semestre de 2018. 
 
2.2.2 Tenham cursado a terceira fase do seu curso em 2018/1, a comprovar com a 
apresentação do extrato atualizado das notas. 
 
2.2.3 Comprometam-se a realizar o planejamento, a execução das atividades e 
confecção do relatório final da Operação. 
 
2.2.4 Possam custear as despesas pessoais (roupas, produtos de higiene pessoal, 
roupa de cama e demais itens necessários para uso pessoal), além daquelas 
custeadas pela UDESC/UNESC. 
 
2.2.4.1 Serão custeados pela UDESC: 



 
a) Transporte interno das equipes para as localidades onde serão realizadas as 

atividades; 
b) Alimentação, transporte e hospedagem para todos os participantes da 

operação durante o período do evento; 
c) Materiais e uniformes necessários para o desempenho das atividades. 

 
2.2.4.2 Serão custeados pela UNESC: 
 

a) Transporte de seus participantes internos até o local do evento e o posterior 
retorno à sede. 

 
2.2.5 Estejam preparados(as) física e emocionalmente para enfrentar condições 
adversas de trabalho. 
 
2.2.6 Poder ausentar-se de suas atividades rotineiras durante 12 (doze) dias no mês 
de julho de 2018 (10 de julho a 21 de julho de 2018). 
 
 
3 Das etapas do processo de inscrição e seleção. 
 
3.1 A pré-seleção possui caráter eliminatório, e qualquer candidato que não preencher 
as condições estabelecidas no item 2.2 do presente Edital, ou deixe de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos conforme expresso no item 3.2, será 
sumariamente eliminado do processo seletivo. 
 
3.2 Entrega e análise da documentação no ato da inscrição: 
 
a) preenchimento do formulário de inscrição conforme Apêndice II deste Edital; 
b) Atestado de matrícula (disponível no Minha Unesc); 
c) extrato de Notas (disponível no Sistema Acadêmico); 
d) cópia simples do RG e CPF; 
e) atestado de saúde de aptidão física que declare que o acadêmico(a) está apto para 
participar das atividades;  
f) carta de recomendação emitida pela Coordenação de Curso conforme Apêndice III 
deste Edital; 
g) declaração no ato da inscrição, afirmando disponibilidade de tempo para participar 
da Operação Encantos do Vale no período de 10 de julho a 21 de julho de 2018 
conforme Apêndice IV deste Edital; 
h) declaração de participação em atividades voluntárias no decorrer de sua vida 
acadêmica (se houver). 
 
3.3 Da entrevista 
 
a) a entrevista possui caráter eliminatório;  
b) participarão desta etapa apenas os/as acadêmicos pré-selecionados de acordo 
com o item 3.1; 
c) a entrevista será realizada pelo Assessor de Extensão da Diretora de Extensão, 
Cultura e Ações Comunitárias em data, local e horário previamente agendado. 
 
4 Das responsabilidades dos rondonistas selecionados 
 
a) Observar e cumprir as orientações da operação apresentada pela UDESC; 
b) assinar a ficha de inscrição da participação do/da acadêmico na Operação 
Encantos do Vale 2018; 



c) cumprimento de horários e prazos; 
d) desenvolver, no município designado, as ações organizadas pela UDESC no 
cronograma de trabalho, conforme orientação dos professores; 
e) participar de todos os eventos da operação; 
f) preencher os relatórios, bem como outros documentos, contendo a descrição das 
atividades de sua equipe; 
g) participar dos eventos de socialização promovido pela Universidade;  
h) O(a) acadêmico(a) deve ter ciência de que: 

1) Irá cumprir horários e prazos; 
2) Terá uma rotina de atividades diárias; 
3) Deverá cumprir os deveres definidos pela UDESC no ato da operação; 
4) Haverá uma hierarquia a ser obedecida; 
5) Poderá ser desligado/a a qualquer momento durante a própria Operação. 

 
5 Do local das inscrições 
 
As inscrições deverão ser realizadas, presencialmente, na Diretora de Extensão, 
Cultura e Ações Comunitárias, no Bloco da Reitoria, das 8h30min às 12h e das 
13h30min às 17h.  

 
6 Dos prazos 
 
Inscrição: de 20/06 a 22/06 de 2018. 
Divulgação dos pré-selecionados: dia 25 de junho de 2018. 
Entrevistas: a entrevista será realizada no dia 26 de junho de 2018. 
Divulgação dos acadêmicos selecionados: até 28 de junho de 2018. 
Prazo para solicitação de recursos: dia 29 de junho de 2018. 
Início dos trabalhos com os acadêmicos selecionados para a operação:10 de 
julho de 2018. 
 
7 Dos critérios de seleção e desempate: 
Serão selecionados os candidatos com maior nota levando em consideração a média 
do extrato de notas de todo o período cursado na graduação. 
 
7.1 Em caso de empate, será adotado os seguintes critérios; 
 
a) maior número de disciplina já cursada no curso de origem; 
c) maior idade; 
d) participação em projetos de extensão e ou pesquisa. 
 
8 Dos recursos 
 
Os recursos deverão ser interpostos perante a Diretora de Extensão, Cultura e Ações 
Comunitárias, através de requerimento protocolado, em petição escrita, devidamente 
fundamentada, assinada pelo interessado, no prazo de 24 horas, a contar da data da 
divulgação de cada um dos resultados mencionados no item 6 do presente Edital. 
 
9 Disposições finais 
 
O acadêmico, ao fazer a inscrição, declara-se ciente e de acordo com todas as normas 
deste edital, bem como aceita as decisões que possam ser tomadas pelo Colegiado 
do Projeto Rondon nos casos omissos e nas situações não previstas neste edital. 
 
O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 



 
 
 

Criciúma, 20 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Profª Dr.ª Indianara Reynaud Toreti Becker 
Pró-Reitora Acadêmica 

 

 

 

 

Profª Ma. Fernanda Guglielmi Faustini Sonego 
Diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias 



Apêndice I: Programação das Atividades/Oficinas que serão realizadas no Projeto 
Rondon. 
 

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES ----    

NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON NÚCLEO EXTENSIONISTA RONDON     

OPERAÇÃO ENCANTOS DO VALOPERAÇÃO ENCANTOS DO VALOPERAÇÃO ENCANTOS DO VALOPERAÇÃO ENCANTOS DO VALE E E E ----    10101010    A 21A 21A 21A 21    DE DE DE DE 

JULHO DE 2018JULHO DE 2018JULHO DE 2018JULHO DE 2018 

Data Atividade 
10.07 Deslocamento das equipes e ambientação dos (as) acadêmicos (as) na cidade da Abertura.  
11.07 Abertura (14:00 hs) - Blumenau  

11.07 Deslocamento das equipes para os municípios e instalação dos acadêmicos (as); Organização e revisão do 
replanejamento das atividades, visita a cidade e lideranças locais. 

 
 
 

  

Atividade/Oficinas  Descrição 
Meio ambiente 

Coleta de lixo e Conscientização sobre a 
separação do lixo  Oficina cujo objetivo é a consciência com o meio ambiente, como 

também na importância da separação do lixo 

Artesanatos com material reciclável  Oficina para criação de artesanatos, como também de trocas de 
conhecimentos com os grupos. 

Sustentabilidade e Lei 12.305/2010  A Lei 12.305/2010 delimita as responsabilidades do poder público 
municipal e dos cidadãos sobre a separação dos resíduos sólidos. 

Brinquedos com material reciclado  
Oficina de Confecção de brinquedos recicláveis, visando demonstrar a 

importância de reciclar, e o muito que se pode fazer com o que 
chamam de “lixo”.  

Revitalizar a praça  
Os acadêmicos, em parceria com o poder público, e a comunidade, 
revitalizam uma praça local, com o fim de deixar um “marco” para a 

cidade.  
Trabalho 

Humanização do atendimento: gente 
atendendo gente  Oficina cujo objetivo é construir, em conjunto com os servidores e 

funcionários da prefeitura, a ideia de que há outros “pontos de vista”.  
Culinária – aproveitamento integral dos 

alimentos  Oficina que ensina a importância e as formas de reaproveitar 
integralmente os alimentos. 

Formação e capacitação de lideranças e 
gestores comunitários  

Oficina voltada a formação intelectual dos servidores e gestores 
comunitários, nas áreas de formação no que tange as áreas da 

Extensão. 

Alimentação saudável  Oficina que ensina a importância da alimentação saudável e de como 
alimentar-se bem. 

Otimização da produção orgânica e local  Oficina que visa otimizar a produção com eficiência e trocar 
conhecimentos. 

Associativismo e cooperativismo como 
meio de geração de renda para a 

comunidade local 
 Oficina cujo objetivo principal é fomentar a relevância da organicidade 

em associações ou cooperativas. 

Segurança no trabalho rural  Oficina com associações e cooperativas sobre segurança no trabalho.  

Boas práticas manipulação de alimentos  Oficina que ensina a importância das boas práticas na conservação e 
manutenção dos alimentos.  

Conservação de alimentos  Oficina que ensina a importância das boas práticas na conservação e 
manutenção dos alimentos.  

Saúde 



Primeiros socorros  Oficina que ensina as técnicas de medidas emergenciais.  

Saúde da mulher  Oficina cujo objetivo é mostrar a importância dos cuidados com a 
saúde psíquica e física das mulheres. 

Educação sexual no contexto familiar para 
educadores e pais  Oficina sobre sexualidade na adolescência a fim de auxiliar pais e 

professores nas mudanças físicas e psicológicas dos alunos(as).  
Atividades físicas para a terceira idade e 

população especial  Oficina de atividades físicas e dança com idosos e alunos (as) 
especiais da APAE´s  

Ética e profissionalismo: cuidado da saúde 
da população  Oficina com servidores da saúde com o fim de refletir sobre ética e 

profissionalismo no trabalho. 

Sexualidade e gravidez na adolescência  Oficina com objetivo de desmistificar os tabus em torno dos cuidados 
com o corpo, métodos de prevenção e gravidez na adolescência.  

Drogas  Oficina com objetivo de levar a reflexão dos usos de drogas, legalidade 
e ilegais e consequências do uso.  

Tipos de violência  Oficina com objetivo de refletir com a comunidade sobre as causas da 
violências, causas e consequências. 

Prevenindo a dengue  Oficina em parceria com o poder público no sentido de conscientizar a 
população e minimizar possíveis focos de dengue, chikungunya e Zika. 

Cultura 

Cine Rondon  
Oficina com o objetivo de levar outros olhares sobre o cinema que 

pode ser realizada em qualquer parede branca com um projetor, caixa 
de som e um computar. 

Artes e musicalidade  Oficina que objetiva trazer outras perspectivas de arte e cultura. 

Minicursos: artes cênicas para crianças  Oficina que ensina técnicas de teatro com a finalidade de desinibir ou 
mesmo auxiliá-las na convivência escolar. 

Atividades recreativas e lúdicas para 
crianças 

 Oficina realizadas por palhaços ou não que levam outras perspectivas 
de brincadeiras das cotidianas. 

Educação 

Esporte e criança  Oficina com a finalidade de ensinar técnicas de modalidades 
esportivas.  

Estratégias de convivência saudável da 
família e escola  Oficinas com a comunidade escolar a fim de refletir sobre as 

consequências no aprendizado dos alunos(as).  

Oratória  Oficina que visa ensinar técnicas de oratória aos alunos(as) a fim de 
ajudá-los no aprendizado em sala.  

Bullying  Oficina com a intenção de refletir sobre as diferenças e consequências 
do Bullying no ambiente escolar. 

Apresentando a UDESC – Feira de 
profissões  Oficina sobre os cursos, bolsas e auxílios permanências oferecidas 

pela UDESC.  

Sexualidade e Diversidade sexual no 
contexto escolar  

Oficina ministrada pela Professora e Doutora da UDESC Vera Márcia 
com objetivo de refletir com os docentes sobre a sexualidade em sala 

de aula. 
Prevenção à violência sexual a partir do 

contexto escolar  Oficina ministrada pela Professora e Doutora da UDESC Vera Márcia 
com objetivo de refletir com os docentes sobre as violências sexuais.  

Zoonoses e proteção animal  
Oficina em parceria com a prefeitura e zoonoses local a fim de auxiliar 

e refletir com a população sobre os cuidados e precauções com os 
animais.  

Direitos Humanos e Justiça 

Democracia e cidadania  Oficina com o objetivo de apresentar, reflexionar e desmistificar o papel 
do cidadão na construção da sociedade brasileira. 

Direito dos idosos  
Oficina ministrada aos idosos mais também familiares e servidores da 
área de assistência social a fim de auxiliá-los e resguardá-los quanto 

aos seus direitos. 

Direito das mulheres  
Oficina ministrada a mulheres mais também familiares e servidores da 
área de assistência social a fim de auxiliá-los e resguardá-los quanto 

aos direitos da mulher. 

Preconceito  
Oficina ministrada a população mais também a servidores da área de 
assistência social a fim de conscientizar sobre as consequências dos 

preconceitos em nossa sociedade.  



 
 
 
 

 
 

Jaison Ademir Sevegnani 
Coordenador do Núcleo Extensionista Rondon – NER/UDESC 

Fones (47) 3357-8436 Cels.: (47) 99955-6859 
Site: Udesc.br/ner 

E-mail: ner.proex@udesc.br 
www.facebook.com/nerudesc 

Educação inclusiva  
Oficina ministrada a população mais também a servidores da área de 

assistência social a fim de conscientizar sobre a relevância da 
educação inclusiva em nossa sociedade.  

Comunicação 

Produção de textos  Oficina que visa auxiliar os alunos(as) na confecção de textos e na 
importância da leitura. 

Contação de histórias  Oficina a alunos(as) de contação de histórias, de forma dinâmica e 
divertida. 

Mídias Sociais: Como usá-las com 
eficiência  Oficina com a finalidade de refletir sobre os usos das mídias sociais de 

forma eficiente a fim de conciliar escola e a internet.  



Apêndice II – Formulário de Inscrição dos Extensionistas – Projeto Rondon 
 
Nome do(a) Acadêmico(a):  
Curso de Graduação que está matriculado(a): 
Fase: 
Código do Aluno: 
E-mail: 
Telefone: 
 
Já participou de alguma atividade extensionista durante a graduação?  
 
(    ) Sim     (    ) Não 
 
Possui disponibilidade para atuar no Projeto Rondon na Operação “Encantos do Sul” 
durante os dias 10/07/2018 à 21/07/2018 (nos três períodos – matutino, vespertino e 
noturno)?  
 
(    ) Sim     (    ) Não 
 
Está ciente dos custos de roupas, produtos de higiene pessoal, roupa de cama e 
demais itens necessários para uso pessoal? 
 
(    ) Sim     (    ) Não 
 
Qual(is) as atividades do cronograma do Projeto Rondon disponíveis no Apêndice I do 
Edital você tem habilidades para participar? 

Assinale a(s) 
atividades que 
tem interesse 
de participar 

Atividade/Oficinas  Descrição 

Meio ambiente 
 Coleta de lixo e 

Conscientização 
sobre a separação 

do lixo 

 
Oficina cujo objetivo é a consciência com o meio 

ambiente, como também na importância da separação 
do lixo. 

 Artesanatos com 
material reciclável  Oficina para criação de artesanatos, como também de 

trocas de conhecimentos com os grupos. 
 Sustentabilidade e 

Lei 12.305/2010  
A Lei 12.305/2010 delimita as responsabilidades do 

poder público municipal e dos cidadãos sobre a 
separação dos resíduos sólidos. 

 Brinquedos com 
material reciclado  

Oficina de Confecção de brinquedos recicláveis, 
visando demonstrar a importância de reciclar, e o 

muito que se pode fazer com o que chamam de “lixo” . 
 

Revitalizar a praça  
Os acadêmicos, em parceria com o poder público, e a 
comunidade, revitalizam uma praça local, com o fim 

de deixar um “marco” para a cidade.  
Assinale a(s) 

atividades que 
tem interesse 
de participar 

Trabalho 

 Humanização do 
atendimento: gente 
atendendo gente 

 
Oficina cujo objetivo é construir, em conjunto com os 
servidores e funcionários da prefeitura, a ideia de que 

há outros “pontos de vista”.  



 Culinária – 
aproveitamento 

integral dos 
alimentos 

 Oficina que ensina a importância e as formas de 
reaproveitar integralmente os alimentos.  

 Formação e 
capacitação de 

lideranças e 
gestores 

comunitários 

 
Oficina voltada a formação intelectual dos servidores e 
gestores comunitários, nas áreas de formação no que 

tange as áreas da Extensão.  

 Alimentação 
saudável  Oficina que ensina a importância da alimentação 

saudável e de como alimentar-se bem.  
 Otimização da 

produção orgânica 
e local 

 Oficina que visa otimizar a produção com eficiência e 
trocar conhecimentos.  

 Associativismo e 
cooperativismo 
como meio de 

geração de renda 
para a comunidade 

local 

 Oficina cujo objetivo principal é fomentar a relevância 
da organicidade em associações ou cooperativas.  

 Segurança no 
trabalho rural  Oficina com associações e cooperativas sobre 

segurança no trabalho.  
 Boas práticas 

manipulação de 
alimentos 

 Oficina que ensina a importância das boas práticas na 
conservação e manutenção dos alimentos.  

 Conservação de 
alimentos  Oficina que ensina a importância das boas práticas na 

conservação e manutenção dos alimentos.  
Assinale a(s) 

atividades que 
tem interesse 
de participar 

Saúde 

 Primeiros socorros  Oficina que ensina as técnicas de medidas 
emergenciais.  

 Saúde da mulher  Oficina cujo objetivo é mostrar a importância dos 
cuidados com a saúde psíquica e física das mulheres.  

 Educação sexual 
no contexto familiar 
para educadores e 

pais 

 
Oficina sobre sexualidade na adolescência a fim de 
auxiliar pais e professores nas mudanças físicas e 

psicológicas dos alunos(as).  

 Atividades físicas 
para a terceira 

idade e população 
especial 

 Oficina de atividades físicas e dança com idosos e 
alunos (as) especiais da APAE´s  

 Ética e 
profissionalismo: 
cuidado da saúde 

da população 

 Oficina com servidores da saúde com o fim de refletir 
sobre ética e profissionalismo no trabalho.  

 Sexualidade e 
gravidez na 

adolescência 
 

Oficina com objetivo de desmistificar os tabus em 
torno dos cuidados com o corpo, métodos de 

prevenção e gravidez na adolescência.  
 Drogas  Oficina com objetivo de levar a reflexão dos usos de 

drogas, legalidade e ilegais e consequências do uso.  
 

Tipos de violência  
Oficina com objetivo de refletir com a comunidade 

sobre as causas da violências, causas e 
consequências.  

 Prevenindo a 
dengue  

Oficina em parceria com o poder público no sentido de 
conscientizar a população e minimizar possíveis focos 

de dengue, chikungunya e Zika.  
Assinale a(s) 

atividades que Cultura 



tem interesse 
de participar 

 
Cine Rondon  

Oficina com o objetivo de levar outros olhares sobre o 
cinema que pode ser realizada em qualquer parede 

branca com um projetor, caixa de som e um computar. 
 Artes e 

musicalidade  Oficina que objetiva trazer outras perspectivas de arte 
e cultura. 

 Mini-cursos: artes 
cênicas para 

crianças 
 

Oficina que ensina técnicas de teatro com a finalidade 
de desinibir ou mesmo auxiliá-las na convivência 

escolar. 
 Atividades 

recreativas e 
lúdicas para 

crianças 

 
Oficina realizadas por palhaços ou não que levam 
outras perspectivas de brincadeiras das cotidianas. 

(Material: roupa de palhaço, tintas de rosto). 

Assinale a(s) 
atividades que 
tem interesse 
de participar 

Educação 

 Esporte e criança  Oficina com a finalidade de ensinar técnicas de 
modalidades esportivas.  

 Estratégias de 
convivência 

saudável da família 
e escola 

 
Oficinas com a comunidade escolar a fim de refletir 

sobre as consequências no aprendizado dos 
alunos(as).  

 Oratória  Oficina que visa ensinar técnicas de oratória aos 
alunos(as) a fim de ajudá-los no aprendizado em sala.  

 Bullying  Oficina com a intenção de refletir sobre as diferenças 
e consequências do Bullying no ambiente escolar.  

 Apresentando a 
UDESC – Feira de 

profissões 
 Oficina sobre os cursos, bolsas e auxílios 

permanências oferecidas pela UDESC.  

 Sexualidade e 
Diversidade sexual 
no contexto escolar 

 
Oficina ministrada pela Professora e Doutora da 

UDESC Vera Márcia com objetivo de refletir com os 
docentes sobre a sexualidade em sala de aula.  

 Prevenção à 
violência sexual a 
partir do contexto 

escolar 

 
Oficina ministrada pela Professora e Doutora da 

UDESC Vera Márcia com objetivo de refletir com os 
docentes sobre as violências sexuais. 

 Zoonoses e 
proteção animal  

Oficina em parceria com a prefeitura e zoonoses local 
a fim de auxiliar e refletir com a população sobre os 

cuidados e precauções com os animais.  
Assinale a(s) 

atividades que 
tem interesse 
de participar 

Direitos Humanos e Justiça 

 Democracia e 
cidadania  

Oficina com o objetivo de apresentar, reflexionar e 
desmistificar o papel do cidadão na construção da 

sociedade brasileira.  
 

Direito dos idosos  
Oficina ministrada aos idosos mais também familiares 

e servidores da área de assistência social a fim de 
auxiliá-los e resguardá-los quanto aos seus direitos.  

 
Direito das 
mulheres  

Oficina ministrada a mulheres mais também familiares 
e servidores da área de assistência social a fim de 
auxiliá-los e resguardá-los quanto aos direitos da 

mulher.  
 

Preconceito  

Oficina ministrada a população mais também a 
servidores da área de assistência social a fim de 

conscientizar sobre as consequências dos 
preconceitos em nossa sociedade.  



 

 
 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Acadêmico Extensionista 
 
 
Data: _______/______/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educação inclusiva  
Oficina ministrada a população mais também a 

servidores da área de assistência social a fim de 
conscientizar sobre a relevância da educação 

inclusiva em nossa sociedade.  

Assinale a(s) 
atividades que 

tem interesse de 
participar 

Comunicação 

 Produção de 
textos  Oficina que visa auxiliar os alunos(as) na confecção 

de textos e na importância da leitura. 
 Contação de 

histórias  Oficina a alunos(as) de contação de histórias, de 
forma dinâmica e divertida.  

 Mídias Sociais: 
Como usá-las com 

eficiência 
 

Oficina com a finalidade de refletir sobre os usos das 
mídias sociais de forma eficiente a fim de conciliar 

escola e a internet.  



Apêndice III: Carta de recomendação emitida pela Coordenação de Curso. 

 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins do Edital 138/2018 - Projeto RONDON, da Diretoria de 

Extensão, Cultura e Ações Comunitária, que a Coordenação do 

curso...........................................concorda com a inscrição do 

acadêmico........................................................., código......... para concorrer a seleção dos 

acadêmicos para a Operação “Encantos do Vale” que irá acontecer nos Municípios do Médio 

Vale do Itajaí, entre os dias 10/07/2018 a 21/07/2018. 

 

 

 

 

Criciúma, ____de ___________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo da Coordenação 

 

 

 

 



Apêndice IV: Declaração afirmando disponibilidade de tempo para participar da Operação 

Encantos do Vale no período de 10 de julho a 21 de julho de 2018. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu,______________________________________________________________, aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no curso de __________________________________, da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, declaro, conforme estabelecido no Edital 

138/2018, que tenho disponibilidade de tempo para participar da Operação “Encantos do 

Vale”, no período de 10 a 21 de julho de 2018. 

 

Declaro ainda que a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a 

inveracidade de informações implicarão na exclusão do processo seletivo do Projeto 

RONDON – Operação “Encantos do Vale”. 

 

 

Criciúma, ____/____/_____. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Acadêmico 

     

 


