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MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO – SEPESD
DEPARTAMENTO DE ENSINO - DEPENS
Esplanada dos Ministérios – Bloco Q – Térreo
CEP: 70049-900 - Brasília-DF
Tel: (61) 2023-5273 - Endereço eletrônico: projetorondon@defesa.gov.br

Carta nº 1/DIPRES/DEPENS/SEPESD/SG-MD

Brasília, 07 de junho de 2018.
Carta-Circular às Instituições de Ensino Superior (IES)
Assunto: Convite para participação na XIII Reunião de Professores Rondonistas

1.
Convido essa Instituição de Ensino Superior (IES) para participar da XIII Reunião de
Professores do Projeto Rondon, a ser realizada no Centro de Capacitação Fisícia do Exército (CCFEX),
no Rio de Janeiro/RJ, no período de 16 a 19 de outubro de 2018.
2.
Trata-se de um evento de avaliação e produção de subsídios para o aperfeiçoamento das
futuras operações do Projeto Rondon. As inscrições estarão abertas a partir das 09h00 do dia 12 de
junho de 2018 até às 17h00 do dia 17 de agosto de 2018, ou até o preenchimento das vagas
disponibilizadas.
3.

Seguem abaixo as condições de participação:
a) a IES deverá ter participado de uma das Operações do Projeto Rondon, com ações no
Conjunto A, B ou C, nos anos de 2016 a 2018;
b) a IES que participou das Operações do Projeto Rondon, com ações no Conjunto C,
poderá indicar dois professores, se for o caso, sendo um do Conjunto A ou B e outro do Conjunto C. As
demais IES, somente um professor;
c) o número máximo de participantes é de 70 professores;
d) a seleção do professor será por ordem cronológica das inscrições recebidas;
e) o deslocamento de ida e volta entre a localidade de origem e a cidade do Rio de
Janeiro será a cargo da IES ou do professor, se for o caso;
f) a IES poderá indicar um segundo professor nas condições acima, porém, este será
inscrito se o número limite de 70 professores não for atingido;
g) o apoio logístico (transporte, hospedagem e alimentação), a partir da chegada do
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professor no CCFEX até o encerramento do evento, é de responsabilidade do Projeto
Rondon/Ministério da Defesa; e
h) o apoio de deslocamento dos aeroportos no Rio de Janeiro para o CCFEX e vice-versa
serão informados oportunamente, após o témino do período de inscrição.
4.
Por
fim,
coloco
à
sua
disposição
dessa
Instituição
o
TenenteCoronel MARCELO MARTINS SOARES, Coordenador do Projeto Rondon, por intermédio do
telefone: (61) 2023-5690 ou do e-mail: marcelo.soares@defesa.gov.br, para dirimir quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,

VICTOR CARDOSO GOMES
Vice-Almirante
Diretor do Departamento de Ensino
Documento assinado eletronicamente por VICTOR CARDOSO GOMES, Diretor(a), em
12/06/2018, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br
/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código
verificador 1063623 e o código CRC 1F9E9270.
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