
 
 

Florianópolis, 17 de abril de 2019 

À Comunidade Acadêmica  
 
 

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA 
OPERAÇÃO GILMAR GOMES  

(RONDON-UDESC) 
 
 

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, através da Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Comunidade – PROEX e do Núcleo Extensionista Rondon – NER, convida a 
comunidade acadêmica desta Instituição de Ensino Superior (IES) a participar da 16º Edição da 
Operação NER-UDESC, denominada Operação Gilmar Gomes, a ser realizada em municípios 
selecionados da Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC, entre os dias 
10 e 20 de julho de 2019. 

 
A Operação Gilmar Gomes é uma ação de Extensão da UDESC, que conta com a 

participação de IES parceiras, com órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, bem 
como com entes privados.  

 
Inscrita na modalidade de Extensão de Imersão Multidisciplinar, tem como escopo a 

interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de 
conhecimentos e visa contribuir com soluções sustentáveis para a inclusão social e a redução 
das desigualdades regionais, bem como com os estudantes universitários nos processos de 
desenvolvimento e fortalecimento de sua cidadania.  

 
A Operação Gilmar Gomes realizará em municípios selecionados 30 oficinas e 

atividades complementares nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, 
educação, meio ambiente, trabalho, saúde, tecnologia e produção. Além das áreas descritas da 
Extensão Universitária, adotar-se-ão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas < https://nacoesunidas.org/pos2015/ >, em suas dimensões econômica, social e 
ambiental, para fins de planejamento e execução da Operação Gilmar Gomes. Soma-se ao 
exposto, o uso, como ferramenta de apoio, do IDMS (Índice de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável), que diagnostica o grau de desenvolvimento territorial ao considerar as dimensões 
social, cultural, ambiental, econômica e político-institucional 
<https://indicadores.fecam.org.br/indice/associacao/ano/2018/codAssociacao/9>. Por fim, 
associado a esta ferramenta há o banco de indicadores, que apresenta dados de ordem 
estadual, regional e municipal nos seguintes temas: assistência social, demografia, economia, 
educação, finanças públicas, gestão de risco, saúde, habitação, segurança pública e meio 
ambiente <https://indicadores.fecam.org.br/bancoindicadores/index/ano/2019>. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://indicadores.fecam.org.br/indice/associacao/ano/2018/codAssociacao/9
https://indicadores.fecam.org.br/bancoindicadores/index/ano/2019


Cada município será atendido preferencialmente por uma equipe composta por até 
15 (quinze) rondonistas, sendo 2 (dois) coordenadores (servidores da UDESC e IES), 1 (um) 
motorista (servidor da UDESC), um (1) monitor (Bolsista do NER-UDESC) e 11 (onze) estudantes 
de cursos de graduação e/ou pós-graduação (UDESC e IES parceiras), conforme demanda das 
oficinas e atividades complementares indicadas pelos municípios partícipes da ação. Portanto, 
sendo personalizada por município a divisão do número de estudantes internos e externos à 
UDESC e a área de formação dos partícipes. 

 
Aqui as IES parceiras poderão indicar a partir de processo interno de seleção até 8 

representantes, entre servidores e estudantes de graduação e/ou pós-graduação. Para além 
dos quesitos de seleção interna dos estudantes estabelecidos pela IES, cabe atentar aos 
seguintes quesitos relacionados pela UDESC:  

1) estar regularmente matriculado em cursos de graduação ou pós-graduação; 

2) não ter sido punido em processo disciplinar na IES; 

3) ter completado a maioridade civil em período anterior a execução da Operação. 

A participação de estudantes externos à UDESC na Operação Gilmar Gomes está 
condicionada a indicação de servidor(es) participante(s) da ação extensionista pela IES parceira.  

 

Findo o procedimento de seleção interna, os servidores e estudantes selecionados 
deverão ser apresentados (nome, RG, curso, experiência ou não em ações de extensão e 
operações do NER-UDESC e do Ministério da Defesa) através de documento institucional 
dirigido à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade – PROEX, impreterivelmente até 
dia 10 de junho de 2019, até às 23h59min no e-mail <proex.reitoria@udesc.br>. Registre-se 
que a Coordenação Geral do NER-UDESC fornecerá, em momento adequado, aos estudantes 
selecionados o Guia do Rondonista Udesc, bem como os termos de adesão aos afazeres da 
Operação Gilmar Gomes e de cessão de direito do uso de imagem, visando a coleta de 
assinaturas.  

 

Para efeito de organização procedimental da IES parceira, eis as seguintes datas 
pré-fixadas pela PROEX - UDESC: 

ETAPAS DATAS 

Envio de carta convite a IES 17/04/2019 

Processo interno de seleção na IES Entre 17/04/2019 a 7/06/2019, até às 23h59min 

Envio à PROEX - UDESC de informação sobre os 
selecionados na IES 

10/06/2019, até às 23h59min 

Execução da Operação Gilmar Gomes Entre 10 e 20/07/2019 

Relatório de participação* Até o dia 20/08/2019 

*No relatório de participação deverão constar as atividades desenvolvidas, os resultados alcançados, bem como 
sugestões e críticas nos planos acadêmico e administrativo da Operação Gilmar Gomes. 
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A Coordenação Geral do NER-UDESC manterá constante contato com a IES parceira, 
complementando as informações básicas ora fornecidas e orientando aos seus representantes, 
caso venha a ser solicitada nos mais diversos temas afetos à Operação Gilmar Gomes.  

Atenciosamente, 

 

Prof. Fábio Napoleão 
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade – PROEX 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 
 
 
 

 

 


