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Introdução: O Projeto Rondon coordenado pelo Ministério da Defesa propõe ações
sociais a serem desenvolvidas voluntariamente por acadêmicos. A operação
nordeste-sul ocorreu no período de 10 a 26 de julho de 2009, e teve como centro
regional a cidade de Santa Maria. Foram 320 universitários divididos em 20
municípios. A equipe da Universidade Federal do Rio Grande, designada para a
cidade de Segredo, foi constituída de sete universitários, sendo eles dos cursos de:
Enfermagem (2); Pedagogia (1); Biblioteconomia(1); Química (1); Física(1); Teve
como coordenadores um bacharel em Artes Visuais e um mestre em Psicologia. O
município localiza-se na região noroeste do estado e tem cerca de 7000 habitantes.
Foram contemplados também com as ações da equipe, os distritos vizinhos,
Tamanduá, Serrinha Velha e Bela Vista. O objetivo do Projeto Rondon é a
aproximação dos universitários com a realidade do país.
Metodologia: As atividades foram realizadas por meio de oficinas, palestras e

capacitações; para as mesmas, foi utilizado equipamento de multimídia. Houve
entrega de material didático nas capacitações e folders nas demais. Todas as ações
foram seguidas de debate, favorecendo assim o esclarecimento de dúvidas; A
seguir, os títulos das oficinas realizadas: Direitos Humanos; Agentes Comunitários
de Saúde (ACS), Um Profissional a Frente de Seu Tempo; Discutindo Tabus em Prol
da Vida; Drogas, Como Prevenir; Afinal o Que são Drogas; Problemas de
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Aprendizagem; EJA, Educação para Jovens e Adultos; Alimento Bom e Barato;
Água: Ajude-nos a Poupar; Iniciação a Informática; A Hora do Conto; Oficina do
Brinquedo; Feira de Ciências; Postais Viajantes; Resgate da Cultura através do
Teatro; Ginástica Relaxante; Diário de Infância e Aleitamento Materno.
Resultados: O cronograma das atividades iniciou no dia 13 de julho, com as
oficinas do “Brinquedo” para as crianças e “Direitos Humanos”, para comunidade;
essas duas ações seguiram até dia 17 de julho nos distritos de Serrinha Velha,
Tamanduá e Bela Vista. No mesmo dia houve uma capacitação para os agentes
comunitários de saúde com o tema “Um Profissional a Frente de Seu Tempo”. No dia
14, tivemos a oficina “Água: ajude-nos a poupar”, realizada numa escola local e
aberta à comunidade; Houve no dia 15, a palestra “Discutindo Tabus em Prol da
Vida”, que aconteceu em dois dias, mas com públicos diferentes; o primeiro voltado
para os ACS e o segundo para a comunidade. No dia 17, houve uma palestra para
professores de ensino médio e fundamental sobre Educação para Jovens e Adultos,
e também uma outra para o público infantil chamada de “Hora do Conto”. A primeira
semana de atividades encerrou-se dia 18 de julho com duas oficinas voltadas para
professores de toda região, com os seguintes temas: “Problemas de Aprendizagem”
e “Iniciação a Informática”. A última semana de atividades começou com a “Hora do
Conto”, desta vez realizada em outra localidade; ”Diário de Infância” onde
professores receberam informações sobre desenvolvimento infantil e “Afinal, o que
são drogas?”, voltada para os ACS. No dia 21, houve pela última vez a “Hora do
Conto” e “Alimento Bom e Barato”, destinado às merendeiras e nutricionistas de toda
região. Dia 22, foi realizado “Postais Viajantes”, com estudantes do ensino
fundamental; “Resgate da cultura através do Teatro”, voltado ao público e
“Aleitamento Materno”, voltado aos ACS e gestantes da região. No dia 23,
aconteceu a “Feira de Ciências”, no laboratório da escola com estudantes e
professores do ensino fundamental; O último dia de atividades foi 24 de julho,
encerrando com as oficinas “Ginástica Relaxante”, para os idosos e “Drogas, como
Prevenir”, para os ACS. Foram realizadas cinco sessões de cinema para as
crianças, dos dias 21 a 24 de julho, em bairros diferentes da cidade. A proposta
desenvolvida pelo grupo foi constituída de 19 oficinas e executada 36 vezes em 11
dias de trabalho. Foram abertas 20 vagas; em seis oficinas, tivemos um público
maior do que o esperado. Foram solicitadas durante a última semana, mais oficinas
sobre Drogas, Brinquedos e Contos, mas devido ao pouco tempo que restava,
realizamos apenas cinco.
Conclusão: Por meio de oficinas, palestras e capacitações conseguimos levar
nossas ações a todos da população, desde crianças até os mais velhos,
professoras, alunos, profissionais da saúde, trabalhadores rurais e donas de casa.
Mais importante do que capacitar e transmitir informações, foi a troca de
experiências entre nós, universitários e a população; lições de vida, cidadania e
humildade serão valores que iremos carregar para sempre. A proposta do Projeto
Rondon foi alcançada com êxito graças ao esforço de toda a equipe, que unida
superou as adversidades.


