Senhor(a) prefeito(a),
Este documento reúne informações importantes sobre o Projeto Rondon e a
participação da prefeitura.
O Projeto Rondon proporciona ao município a oportunidade de receber
professores e alunos universitários, de várias áreas do conhecimento,
que desejam contribuir com a comunidade e com as lideranças locais,
trabalhando voluntariamente para melhorar as condições de vida e
o bem-estar da população e a qualidade e eficiência da administração
municipal.
O Projeto Rondon não realiza ações assistencialistas. As equipes
de rondonistas devem trabalhar, sempre que possível, com agentes
multiplicadores, produtores, agentes públicos, professores e lideranças
locais, realizando ações que tragam efeitos duradouros para a população, a
economia, o meio ambiente e a administração local.
O apoio de sua administração ao Projeto Rondon é indispensável para a
construção de uma parceria produtiva e eficaz em benefício da população e
do município.

Coordenador-Geral do Projeto Rondon

O QUE É O PROJETO RONDON?
O Projeto Rondon é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério
da Defesa, que conta com a participação da Secretaria-Geral da Presidência da
República e dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, da Educação, do Esporte, da Integração Nacional,
do Meio Ambiente e da Saúde.
O Projeto Rondon viabiliza o trabalho voluntário de professores e estudantes
universitários no município, contribuindo para o seu desenvolvimento. Ao
mesmo tempo, possibilita aos universitários conhecerem de perto a realidade
brasileira e sentirem os anseios da população.

QUE AÇÕES O PROJETO PODE REALIZAR NO MUNICÍPIO?
O modelo atual do Projeto Rondon prioriza ações que tragam benefícios
duradouros para as comunidades, relacionadas, principalmente, à cultura,
aos direitos humanos e à justiça, à educação, à saúde, à comunicação, à
tecnologia e à produção, ao meio ambiente e ao trabalho.
São exemplos de ações frequentemente realizadas pelos rondonistas:
• Capacitar educadores dos ensinos fundamental e médio sobre técnicas de
ensino e aprendizagem;
• Incentivar o cooperativismo e o associativismo;
• Disseminar soluções autossustentáveis.

COMO SE REALIZA UMA OPERAÇÃO
DO PROJETO RONDON?
A realização de uma operação do Projeto Rondon segue as seguintes etapas:
1ª - Reconhecimento da área
É a primeira etapa, quando os municípios são visitados por um representante
do Projeto Rondon, que informa à prefeitura sobre as condições de participação
na operação.
2ª - Seleção das Instituições de Ensino Superior (IES)
É o momento em que a Coordenação-Geral do Projeto Rondon seleciona
as IES que participarão da operação, a partir das propostas de trabalho por
elas apresentadas.
3ª - Viagem precursora aos municípios
Nesta fase, os professores que coordenarão as equipes de rondonistas visitam
os municípios e ajustam com as prefeituras as ações que serão realizadas
por cada IES durante a operação, de forma a atender às necessidades de
cada município. Nesse momento também é definido o apoio logístico que
será prestado aos rondonistas pela prefeitura – alojamento, alimentação e
transporte no interior do município.
4ª - Preparação das equipes de rondonistas
Após realizar a viagem precursora e definir as ações que serão realizadas na
operação, as IES intensificam a preparação das equipes para o trabalho que
desenvolverão no município.

5ª - Trabalho nos municípios
Os rondonistas chegam ao município e, junto à prefeitura e as lideranças
locais, desenvolvem os trabalhos e as ações acordadas por seus professores
quando da viagem precursora.
6ª - Elaboração dos relatórios
É a etapa final, quando as IES enviam ao Projeto Rondon suas observações
sobre a operação e o trabalho realizado.

COMO SE DÁ A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA?
A prefeitura e as IES são os atores mais importantes na realização das
operações do Projeto Rondon. O interesse, a participação e o engajamento do
prefeito e de seus representantes constituem fatores decisivos para o sucesso
das ações e do trabalho dos rondonistas.

QUAL É A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA?
A contrapartida solicitada à prefeitura consiste em:
1. Designar um “representante”, responsável por realizar a ligação da prefeitura
com as IES e com a Coordenação-Geral do Projeto Rondon;
2. Alojar e alimentar adequadamente os rondonistas durante a permanência
no município, fornecendo desjejum, almoço e jantar e provendo condições
satisfatórias de higiene e conforto;
3. Disponibilizar o transporte necessário para a realização dos trabalhos
no município;
4. Colaborar com os rondonistas na execução dos trabalhos.

É importante ressaltar que os rondonistas realizam um trabalho voluntário e
não recebem qualquer remuneração por suas atividades. Por isso, a prefeitura
deve verificar com especial cuidado os locais e as condições de hospedagem
e alimentação das equipes no município.

QUAIS AS TAREFAS DO REPRESENTANTE DA PREFEITURA?
O representante da prefeitura possui três atribuições muito importantes para o
sucesso do Projeto Rondon:
1. Durante a realização da viagem precursora, ele deve contribuir com os
professores-coordenadores no ajuste das ações que serão desenvolvidas
no município, na definição do cronograma de atividades, na seleção do
local de realização das atividades, na forma de divulgação, na definição do
público-alvo e nas metas a atingir, de modo a aproveitar ao máximo o tempo
disponível e tornar mais produtivo o trabalho dos rondonistas;
2. Ajustar em conjunto com os professores-coordenadores das equipes,
ainda durante a viagem precursora, o apoio logístico aos rondonistas e ao
desenvolvimento dos trabalhos, definindo onde e como serão realizadas
a hospedagem e as refeições dos rondonistas, a lavagem de roupa, o
transporte das equipes para os locais de trabalho, o material de apoio etc.;
3. Durante a operação, proporcionar as condições necessárias para a
realização dos trabalhos previstos, atuando como facilitador na ligação
com as secretarias e os órgãos públicos municipais, com as lideranças da
comunidade e com as equipes de rondonistas.

As atribuições e as responsabilidades da Prefeitura Municipal e do Projeto
Rondon na preparação e na realização da operação serão reguladas por meio
de Acordo de Cooperação, a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e o
Ministério da Defesa, e que será publicado no Diário Oficial da União.
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