TEXTO INTEGRAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NORMATIVA Nº 838/MD, DE 30 DE JUNHO DE 2005
Aprova a Diretriz Estratégica do Projeto Rondon.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Aprovar a Diretriz Estratégica do Projeto Rondon nos termos do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
ANEXO
DIRETRIZ ESTRATÉGICA DO PROJETO RONDON
1. FINALIDADE
Orientar as ações de planejamento, orçamento e gestão do PROJETO RONDON.
2. OBJETIVOS
a . Estabelecer critérios para a definição das possíveis áreas geográficas de atuação do Projeto
Rondon.
b. Permitir a elaboração da proposta de orçamento anual.
c. Permitir a busca de parceria com as empresas públicas e privadas.
3. DIRETRIZES
a . Crescer progressivamente, ancorado na construção do conhecimento dos processos e da
metodologia.
b. Implantar novas atividades na medida em que forem garantidos os recursos necessários
c. Priorizar as operações nacionais.
d. Implantar o projeto respeitando as seguintes áreas prioritárias:
1) Amazônia Legal;
2) Nordeste;
3) periferia das grandes metrópoles;
4) outras regiões.
e. Realizar, pelo menos, uma operação nacional por ano, que poderá se desdobrar em mais de
uma etapa.
f. Realizar operações regionais quando houver restrições de recursos, de prazos, ou logísticas
que dificultem a realização de uma operação nacional.
g. As operações especiais poderão ser realizadas por solicitação da Presidência da República,
de Governos Estaduais ou de outras instituições, a fim de atender a um objetivo específico e
julgado relevante e oportuno pela Coordenação-Geral do Projeto Rondon.
h. O Projeto Rondon não deve substituir a ação dos órgãos de governo nos seus diferentes
níveis. O benefício que o Projeto Rondon possa trazer para uma comunidade é conseqüência
da aprendizagem do estudante e do esforço da área de extensão universitária.
i. A Coordenação-Geral do Projeto Rondon deve definir, com pelo menos um ano de
antecedência, as operações a realizar, dando prazo suficiente para a celebração de contratos
com patrocinadores, para a elaboração das propostas orçamentárias, para as campanhas de
divulgação e para as Instituições de Ensino Superior elaborarem suas propostas, selecionar e
preparar suas equipes.
j. Incentivar a participação das comunidades na formulação de propostas e na busca de
soluções para seus principais problemas.

k. Buscar parcerias com os ministérios interessados para o desenvolvimento de ações.
l. Incentivar a parceria entre as Instituições de Ensino Superior selecionadas e as regionais
para prosseguimento das ações.
m. Prever uma solenidade de abertura em cada nova região de atuação, com a presença das
autoridades locais.
n. Prever uma ambientação dos rondonistas ao início das atividades numa nova região.
o. Realizar, antes do retorno às cidades de origem, uma reunião de avaliação das atividades
realizadas, com a participação de estudantes e professores, para troca de informações sobre
os trabalhos realizados e métodos empregados.
p. Avaliar os resultados obtidos, após cada operação, por meio dos relatórios das IES e das
informações das comunidades e autoridades locais.
q. A Secretaria de Estudos e de Cooperação deverá realizar estudos e apresentar propostas
para as operações do Projeto Rondon nos próximos anos, de modo a orientar a confecção dos
planos operacionais.
4. ATRIBUIÇÕES
As atribuições do Gabinete do Ministro, do Estado-Maior de Defesa e das Secretarias serão
estabelecidas em diretriz específica, no âmbito do Ministério da Defesa.

