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EDITAL N9OL4I2O22

EDTTAL DE PARTtCtpAçÃO DTSCENTE AO PROJETO RONDON@SP

A Magnífica Reitora da UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA - torna público o presente Edital
para seleção dos acadêmicos dos diversos Cursos de Graduação e Pós-Graduação que participarão
das operações do PROJETO RONDON@SP de L8 a 23 de JULHO de 2O22 no município de Apiaí -
sP.

I- DOS OBJETIVOS DO PROJETO

Art. le. A atividade de Extensão proposta pela Coordenação de Extensão da Universidade Santo
Amaro visa estruturar e viabilizar a execução das propostas de ações sociais dos diversos Cursos
de Graduação, através da atuação docente e discente, dentre outras ações correlatas e associadas.

91e. A presente atividade de Extensão tem caráter abrangente e congrega toda a

comunidade acadêmica da Universidade Santo Amaro e tem como objetivo a aproximação,
atendimento e comunhão de objetlvos com as comunidades.

92s Todas as atividades serão desenvolvidas em caráter voluntário, sem nenhum tipo de
remuneração para os participantes.

Art. 2e. A presente proposta de atividade de Extensão cumpre os objetivos maiores da Extensão
Universitária exercida pela Universidade Santo Amaro de atender tanto as comunidades quanto
as necessidades sociais, culturais e de relevância quanto à formação acadêmica, profissional e

cidadã dos acadêmicos participantes.

il - DAS |NSCR|çöES

Art. 3e A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Ed¡tal, das Normas de Atividades de Extensão e do Regimento Geral
da UNISA, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

91e. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de
realizar a inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para
a participação na Atividade de Extensão a ser desenvolvida através das operações do
PROJETO RONDONoSP de 18 a 23 de Julho de2022.

$2e Todos os custos com transporte, alimentação e hospedagem ficarão a cargo dos
organizadores do PROJETO RONDON@SP.
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Art. 4e. As inscrições deverão ser realizadas virtualmente pelo aluno, com o envio de e-mail para
extensao@unisa.br, entre os dias 13 a 20 de Junho de 2022. Os interessados devem proceder da
seguinte maneira, anexando ao e-mail:

Sle "Formulário para Participação na Atividade de Extensão - "PROJETO RONDON@Sp",
que compõe o ANEXO l, devidamente preenchido e assinado.

92e Não serão aceitas inscrições sem o preenchimento completo e correto do formulário
do ANEXO I

5ge O edital, o formulário e a divulgação ficarão disponíveis no portal UNISA
(www.unisa.br).

$4e Será de total responsabilidade do candidato a informação dos dados no ato da
inscrição, sob as penas da lei.

ilr- Dos cRFÉRtos DE CLASS|F|CAçÃO.

Art. 5e. Somente poderá ser participante da atividade de Extensão da UNISA "PROJETO
RONDON@SP" o aluno que atenda a todos os seguintes requisitos:

a) Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNISA;
b) Estar em dia com as obrigaçöes financeiras e não estar respondendo a processo
disciplinar, conforme Regimento Geral da UNISA e Normas Acadêmico Financeiras;
c) Apresentar bom desempenho acadêmico (frequência e aproveitamento, que poderá
servir de critério classificatório, se necessário), nos termos do Regimento Geral da UNISA;
d) Possuir disponibilidade para realizar um treinamento no dia 25/06/2022, no horário das
08h às 13h, no Campus ll da UNISA.

e) Possuir disponibilidade integral de participação no Projeto entre os dias 18 a 23 de Julho
de 2O22.

ff O não comparecimento do (a) candidato (a) nos dias e local estipulados neste ed¡tal, das
etapas, resultará na desclassificação do processo de seleção.

Art. 6s. Na análise das inscriçöes para participação na Atividade de Extensão "PROJETO
RONDONoSP", para fins classificatórios, serão considerados:

a) Apresentar bom desem penho acadêm ico (frequência e aproveitamento);
c) Semestre que está cursando quando da inscrição.

IV - DOS RESULTADOS

Art. 7e. As inscrições serão analisadas pela Comissão designada pela Pró-Reitoria de
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Graduação Pesquisa e Extensão e pela Coordenação de Extensão, que obedecerá aos critérios de
julgamento e classificação previamente estabelecidos.

Art. 8e. A Comissão designada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão e pela
Coordenação de Extensão analisará as inscrições e classificará os aprovados para fins de
preenchimento das seis vagas titulares e quatro suplentes ofertadas.

$1e Não existe limite para o número de inscrições.

Art. 9e. A divulgação dos resultados será feita no dia 22 de Junho de 2022, via site institucional,
redes sociais oficiais da UNISA e e-mail institucional.

VI - DO RECURSO.

Art. 10e. Da decisão dos avaliadores caberá recurso, sem efeito suspensivo, a ser encaminhado à

Coordenação de Extensão.

$1e Os recursos devem ser entregues via e-mail (extensao@unisa.br)até o dia 24deJunho
de2O22.

S2s O recurso deve ser acompanhado de carta que consubstancie o pleito, anexando toda
a documentação que favoreça a reanálise.

93s Não podem ser somados novos elementos à proposta original, devendo o argumento
ficar restrito aos dados inicialmente apresentados.

Art. 11e. Os resultados dos recursos serão publicados pela Coordenação de Extensão via site
institucional, redes sociais oficiais da UNISA e e-mail institucional, até o dia 28 de Junho 2022.

vil - Do DESENVOLVTMENTO E AVALTAçÃO FTNAL

Art. 12s. Os acadêmicos dos diversos Cursos de Graduação selecionados para participarem das
operações do "PROJETO RONDON@SP" deverão seguir as orientações divulgadas pela
Coordenação de Extensão.

vil - DAS D|SPOS|çöES FtNAtS

Art. 13s. - Os acadêmicos dos diversos Cursos de Graduação selecionados para participarem das
operações do "PROJETO RONDON@SP" deverão comunicar à Coordenação de Extensão da UNISA
quando ocorrer:

al Qualquer alteração relativa à sua participação na referida Atividade de Extensão
acompanhada da devida justificativa por escrito;
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b) Qualquer alteração relativa à situação acadêmica do participante, acompanhada da
sugestão sobre as providências pertinentes;
cl Qualquer alteração relativa à situação de execução da Atividade de Extensão pelo
participante;

Art. 14e. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Extensão e pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação Pesquisa e Extensão.

Art. 15e. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, L0deJunho de2022

Dra. Luciane Lúcio Pereira

Reitora
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cooRDENAçÃO DE EXTENSÃO
,,PROJETO RONDON@SP"

L8a23 deJunho de2022

ANEXO I- FORMUTARIO DE ¡NSCRICÃO

NOME COMPLETO

CURSO: SEMESTRE: _ R.A.:
ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE:
TELEFONE FIXO: _- CELULAR:

E-MAIL:

Confirmo que li e aceito as condições dispostas por este Edital, das Normas de Atividades
de Extensão e do Regimento Geral da UNISA, para a participação desta Atividade de Extensão,

(Assinatura)

R.G.:

c.P.F.
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