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Dados Gerais

Op Lobo-Guará
 11 Municípios e 2 Regiões 

Administrativas
 272 Rondonistas

27 IES





Municípios Selecionados

Município                         
Região Administrativa

IDH Habitantes
Distância 

do CR              
em Km

Abadiânia/GO 0,689 19.614 117

Águas Lindas de Goiás/GO 0,686 207.000 47

Alexânia/GO 0,682 27.300 90

Cabeceiras/GO 0,668 7.939 135

Cabeceira Grande/MG 0,648 6.909 125

Ceilândia/DF 0,784 490.000 30

Estrutural/DF 0,764 39.000 20

Flores de Goiás/GO 0,597 16.100 231

Mimoso de Goiás/GO 0,665 2.612 131

Paranoá/DF 0,785 48.000 26

Santa Maria/DF 0,794 125.000 30

Santo Antônio do Descoberto/GO 0,665 73.636 55

São João D'Aliança/GO 0,685 13.387 152

Valparaíso de Goiás/GO 0,746 164.723 38

Vila Propício/GO 0,634 5.758 164



Munícipios Selecionados



Instituições 
de Ensino 
Superior

Prefeituras 
R I D E / D F





ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE





Contato inicial e Reconhecimento



Contato inicial e Reconhecimento



Como participar

Para participar, a instituição precisa se inscrever e apresentar as propostas de ações orientando-se no edital 
quando estiver disponível. No site https://projetorondon.defesa.gov.br
O edital define a área de atuação, ações a serem realizadas pelos rondonistas e os municípios participantes 
de cada operação.



PROPOSTA DE TRABALHO

• As IES devem propor ações com caráter de extensão, que contribuam para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades, para o desenvolvimento e o fortalecimento da cidadania do estudante universitário, o bem-estar 
social e a qualidade de vida nas comunidades carentes, usando as habilidades universitárias. Para isso, poderão 
valer-se do documento assinado na Assembleia Geral da ONU de 2015, “Transformando Nosso Mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf nas suas três dimensões –
econômica, social e ambiental, como subsídio para a preparação das oficinas.



PROPOSTA DE TRABALHO

• A Proposta de Trabalho para os Conjuntos “A” e “B” deverá ser orientada para a região abrangida pela Operação 
(municípios citados no edital), atendendo aos critérios da Ficha de Avaliação da CAPPR, para os Conjuntos “A” e 
“B”, anexo do edital, disponível para download no site do Projeto Rondon: 
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/.

• As propostas de trabalho para o CONJUNTO “C” consistirão na realização de uma cobertura jornalística e 
produção de conteúdo, por intermédio do desenvolvimento de ações e criação de produtos para a divulgação 
das atividades desenvolvidas pelas equipes dos “CONJUNTOS A e B”, utilizando, preferencialmente, as mídias 
digitais do Projeto Rondon, considerando o Briefing para elaboração da proposta do conjunto “C” Anexo do 
edital, bem como aos critérios da Ficha de Avaliação da CAPPR para o CONJUNTO “C” Anexo do edital, 
disponível para download no site do Projeto Rondon: https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/.

https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/


PROPOSTA DE TRABALHO

• A Proposta de Trabalho deverá abranger as seguintes áreas temáticas, conforme o Conjunto de ações escolhido, 
“A”, “B” ou “C”, abaixo:



 Cultura

 Direitos Humanos 

e Justiça 

 Educação

 Saúde

 Comunicação

 Meio Ambiente

 Tecnologia e Produção

 Trabalho



CULTURA
- capacitar agentes multiplicadores para o desenvolvimento de atividades que valorizem o 

cidadão, a cultura local e promovam o intercâmbio de informações.

DIREITOS 

HUMANOS

E JUSTIÇA

- capacitar gestores municipais, conselheiros e lideranças comunitárias em gestão de políticas 

públicas, particularmente na área de desenvolvimento social, como acesso a renda, 

enfrentamento das situações de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes;

- instalar, dinamizar ou atualizar, conforme o caso, os conselhos municipais, tais como os de 

educação, de saúde, tutelar, de assistência social, da criança, do meio ambiente, dentre outros; e

- capacitar agentes multiplicadores na prevenção da violência contra mulheres, crianças e 

adolescentes.

EDUCAÇÃO

- capacitar educadores dos ensinos fundamental e médio sobre técnicas de ensino e 

aprendizagem, motivação, mediação de conflitos, relacionamento interpessoal, distúrbios de 

aprendizagem e educação inclusiva.

SAÚDE

- capacitar agentes de saúde em: saúde da família, doenças endêmicas, saúde bucal, 

acolhimento e humanização do atendimento em saúde;

- capacitar agentes multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, na 

prevenção da prostituição infantil e na prevenção do uso de drogas;

- capacitar agentes multiplicadores em ações de incentivo ao esporte e lazer; e

- capacitar agentes multiplicadores em nutrição, com incentivo à utilização integral de alimentos 

e à promoção de hábitos alimentares saudáveis, dando prioridade aos produtos regionais.



COMUNICAÇÃO

- capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na produção e difusão de material 

informativo para a população, usando os meios de comunicação com ênfase em comunicação 

comunitária e pública; e

- capacitar lideranças e servidores municipais nos serviços e programas oferecidos de 

formação de políticas públicas.

MEIO AMBIENTE
- capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de educação ambiental, particularmente no 

que se refere a resíduo sólido, saneamento básico e gestão de água e solo.

TRABALHO

- capacitar produtores locais, com especial atenção à agricultura familiar e sustentável;

- incentivar o cooperativismo, associativismo e empreendedorismo para a geração de renda e 

o desenvolvimento econômico sustentável;

- promover ações que desenvolvam o potencial turístico local, incluindo a capacitação de mão 

de obra ligada ao comércio de bens e serviços; e

- capacitar servidores municipais em gestão pública e de projetos.

TECNOLOGIA E 

PRODUÇAO

- disseminar soluções autossustentáveis - tecnologias sociais - que melhorem a qualidade de 

vida das comunidades.



 Comunicação Social



INSCRIÇÕES

• O processo seletivo para as operações é aberto à participação das IES, públicas e privadas de todo Brasil.

 A IES poderá apresentar uma Proposta de Trabalho escolhendo as Ações do Conjunto “A” ou “B” e apenas para uma 

das Operações previstas no Edital.

 A IES que enviar proposta de trabalho para mais de uma Operação será eliminada, 

 A IES poderá, ainda, apresentar uma Proposta de Trabalho para o Conjunto “C” independentemente da proposta 

apresentada para o Conjunto “A” ou “B”, apenas para uma das Operações.

Não poderão participar da seleção:

 IES não reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC);

 que estiverem em falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

 impedidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos ou parcerias com a administração pública 

federal; e

 as IES sancionadas ou enquadradas nas Operações anteriores conforme item 13 do edital.



ENVIO DA PROPOSTA

• A Proposta de Trabalho dos Conjuntos de ações denominados “A” (Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e 
Saúde) e “B” (Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção, e Trabalho) deverá ser encaminhada, até às 
23h59min (horário de Brasília) de 30 de outubro de 2019 em arquivo salvo no formato PDF, exclusivamente por meio 
do site do Projeto Rondon https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/, sem qualquer indicação, sinal no corpo do
trabalho ou nome do arquivo que identifique o autor da proposta ou a IES.

• A Proposta de Trabalho do Conjunto de ações denominado “C” (Comunicação Social) deverá ser encaminhada, até às 
23h59min (horário de Brasília) da mesma data citada acima, exclusivamente em arquivo salvo no formato PDF e  
remetida para o e-mail: operacao.loboguara@defesa.gov.br.

• 3.3 As Propostas de Trabalho encaminhadas fora do prazo não serão aceitas.

mailto:operacao.loboguara@defesa.gov.br


Responsabilidade das IES

• celebrar o acordo de cooperação entre o MD e a IES e o plano de trabalho, de acordo com o modelo  do  Anexo 
do Edital;

• arcar com toda despesa necessária à execução das atividades atribuídas a IES pelo acordo e o plano de trabalho;

• realizar, durante a viagem precursora, entendimentos com a prefeitura municipal ou administração regional, a 
fim de adequar a proposta de trabalho da IES às necessidades do município ou região administrativa;

• selecionar o professor-coordenador e adjunto entre os docentes de sua IES;

• selecionar alunos que estiverem cursando a partir da segunda metade do curso, organizar e treinar a(s) 
equipe(s) que participará(ão) da Operação;

• providenciar o seguro de viagem nacional/assistência de viagem  do professor-coordenador, durante a viagem 
precursora e dos rondonistas durante a Operação.



 TRABALHO VOLUNTÁRIO

 FÉRIAS ESCOLARES

 DUAS SEMANAS

 EQUIPE= 2 PROFESSORES+ 8 ALUNOS

 2 EQUIPES POR MUNICÍPIO

 ALUNOS DE GRADUAÇÃO  DA 2ª METADE DO CURSO

 NÃO REPETIÇÃO DE ALUNOS

 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR



Segundo Piaget, a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar a
transdisciplinariade (o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas), etapa que não
ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, mas alcançaria um estágio onde
não haveria mais fronteiras entre as disciplinas.



Responsabilidade das IES

• por ocasião da viagem precursora, transportar o professor-coordenador da sede da IES, via terrestre ou aéreo, 
até a cidade o Distrito Federal, Centro Regional (CR), responsabilizando-se pelas despesas para o provimento de 
alimentação e hospedagem do professor-coordenador, nesse deslocamento, se for o caso, e no período em que 
estiver no município ou região administrativa selecionado(a).

• durante a Operação, transportar a(s) equipe(s) da sede da IES, via terrestre ou aéreo, até o Distrito Federal, 
Centro Regional (CR). Durante esse deslocamento, caso haja necessidade de alojamento e/ou alimentação, 
essas despesas são de responsabilidade da IES.

• fornecer os equipamentos e materiais necessários para a execução dos trabalhos da equipe de rondonistas.

• responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, comercial e previdenciária, decorrentes de 
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados pela IES na execução do objeto do Acordo 
de Cooperação, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre as atividades 
pactuadas.



Calendário de Eventos Detalhado no Edital da Operação

Data Evento

13 de setembro de 2019 Divulgação do Edital.

30 de outubro de 2019
Limite para a inscrição da IES, para o envio da Proposta de Trabalho e envio das informações dos 
professores (coordenador, adjunto e reserva).

6 de dezembro de 2019 Divulgação da Classificação Provisória.

13 de dezembro de 2019
Homologação e divulgação do resultado final pela Internet, na página do Projeto Rondon, das 
IES selecionadas para participarem da Operação.

10 de fevereiro de 2020
Limite para substituição do professor-coordenador que realizará a viagem precursora e envio 
via Correios, do Anexo “I”.

10 de fevereiro de 2020 Limite para as IES enviar via Correios, o Anexo “A”.

10 de fevereiro de 2020 Limite para as IES enviar via Correios, o Anexo “H”.

29 de março a                  
4 de abril de  2020

Realização da viagem precursora para os professores-coordenadores dos Conjuntos "A" e "B".

17 de abril de 2020
Limite para as IES cadastrarem os rondonistas e para as IES dos conjuntos "A" e "B" inserirem, no 
sistema, a Proposta de Trabalho e o Cronograma de Atividades ajustados.

24 de abril de 2020
Limite para a IES do Conjunto "C" enviar via e-mail o seu Cronograma de Atividades para a 
Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon.

10 de julho de 2020 Deslocamento e concentração das equipes.

26 de julho de 2020 Retorno das equipes.

29 de julho de 2020 Prazo para devolução dos bilhetes aéreos.

31 de agosto de 2020 Limite para entrega dos relatórios de atividades, Anexo "O".



VIAGEM PRECURSORA

29 de março a 04 de abril de 2020

• Receber professores (27 professores)

• Reunião na OM (professores e Anjos)

• Foto oficial

• Deslocamento e instalação nos municípios

• Debriffieng

• Jantar de Despedida



Preparação dos alojamentos

Na semana de chegada dos rondonistas

• Preparação do quartel que funcionará como 
Centro Regional.



Preparação dos alojamentos

Na semana de chegada dos rondonistas



Centro de Comunicações/ local para distribuir kit rondonista

• Centro de comunicação na unidade, para acompanhar as ações dos rondonistas.

• Disponibilização de uma rede de banda larga com wireless específica para essa atividade.



Chegada dos Rondonistas



Rancho na OM



Formatura da Tropa



Jantar /Coquetel de Confraternização



Cerimônia de Abertura



Foto oficial



Instrução/ambientação



Partida aos Municípios



Atividade cultural

Museu Parque do Saber



Cerimônia de encerramento





Obrigado!

CF(T) JOSÉ ANTONIO
jose.gsilva@defesa.gov.br

Cel MARTINS
marcelo.soares@defesa.gov.br



Site do Ministério da Defesa: www.defesa.gov.br

Site do Projeto Rondon: https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/

Facebook: @projetorondonoficial

Twitter: @ProjetoRondonMD

Instagram: @ProjetoRondonMD

Youtube: projetorondonmd

Wikipedia: /Projeto_Rondon

Coronel Martins (61) 2023-5690

e_mail: marcelo.soares@defesa.gov.br

http://www.defesa.gov.br/
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/

