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Operação Bacuri 

 
 

RECRUTAMENTO 

 
1. Introdução 

O Projeto Rondon é uma ação de extensão universitária que proporciona aos universitários a oportunidade de 
conhecer e “sentir” a realidade do Brasil, ao mesmo tempo em que realizam ações em proveito das comunidades e 
municípios que os receberem. Trata-se de um projeto de Voluntariado. 

 

2. Local de realização das operações: o município ainda não foi definido, mas será no Maranhão; 

 

3. Período da operação: 15 a 31 de janeiro de 2016. 

 

4. Requisitos 

a) Ser aluno da graduação da Uema e estar matriculado no curso e centro correspondente à vaga; 

b) Haver concluído mais de 50% do curso correspondente; 

c) Ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 7,0; e 

d) Ter disponibilidade para a viagem (item 3) e encontros com os professores orientadores durante a semana, 
quando estarão elaborando o plano de atividades. 

 

5. Inscrição 

- Documentos necessários para a inscrição: a) comprovante de matrícula, b) histórico acadêmico, e c) currículo 
lattes. Enviar no corpo do e-mail número de telefone para contato. 

- Os documentos devem ser enviados, em formato pdf, para o seguinte e-mail: nreuema@gmail.com 

- As inscrições devem ser realizadas até o dia 26 de outubro de 2015 (segunda-feira). 
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6. Vagas (01 vaga para cada curso) 

Curso/Centro Ação Orientador 

Medicina Veterinária 
CCA 

- Desenvolver nos profissionais de serviços de 
alimentação (lanchonetes, bares e restaurantes) a 
capacidade técnica de cuidados na manipulação de 
alimentos. 

Profa. Alana Lislea 
Departamento de Clínicas 
Veterinárias 

Química 
CECEN 

Desenvolver nos jovens e mulheres que vivem nas 
zonas rurais a capacidade de elaboração de produtos 
de higiene. 

Prof. Mamede Chaves 
Departamento de Química e 
Biologia 

Agronomia 
CCA 

Desenvolver nas mulheres que vivem nas zonas rurais 
a capacidade de planejar a produção de frutas e 
hortaliça nos quintais. 

Prof. Moisés Rodrigues Martins 
Departamento de Fitotecnia e 
Fitossanidade 

Administração 
CESTI 

- Desenvolver nos profissionais de serviços de 
alimentação (lanchonetes, bares e restaurantes) os 
fundamentos do atendimento ao cliente. 
- Proporcionar aos servidores municipais e lideranças 
comunitárias conhecimentos sobre Elaboração de 
Projetos. 

Prof. Romel Pinheiro 
Departamento de Administração 

Pedagogia 
CESTI 

Proporcionar conhecimentos básicos sobre o 
funcionamento dos Conselhos Escolares. 

Profa. Lucimeire Rodrigues 
Departamento de Pedagogia 

Letras 
CETI 

Desenvolver nos agentes multiplicadores e servidores 
municipais a capacidade de produção e difusão de 
materiais informativos para a população. 

Profa. Ana Elizabeth Felix 
Departamento de Letras 

Ciências Biológicas 
CESC 

Sensibilizar populações que vivem nas zonas rurais 
quanto ao problema ambiental, desenvolver sua 
capacidade de entender o problema em que se 
encontram e de construir soluções comunitárias e 
acessíveis para esta questão. 

Prof. Carlos Augusto Azevedo 
Departamento de Química e 
Biologia 

Zootecnia/CCA Melhorar nos agricultores familiares a capacidade 
técnica de criação de aves. 

Prof. João Soares Gomes Filho 
Departamento de Zootecnia 
 

 
 
 
 
Timon, 14 de outubro de 2015. 

 
 
 
 
 
Prof. Romel Pinheiro 
Responsável Técnico pela Proposta 
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