
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(   )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(  x  )  TECNOLOGIA 
 

A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NOS PROJETOS DE EXTENSÃO: O CASO DO 

PROJETO RONDON – OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO – RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA 

 
FARAGO, Crislaine Vieira

1
 

SILVA, Leonardo S.S. e
2
 

VOITECHEN, Dainara Aparecida
3
 

BARDUCO, Douglas Rafael Costa
4
 

CARMO, Julio Cesar Botega do
5
 

 

 
RESUMO – O Projeto Rondon é um projeto eminentemente interdisciplinar, dessa forma, a 
capacidade de ser flexível diante de qualquer atividade é necessária. Com oito pessoas participando 
e levando as várias oficinas para a comunidade, todos necessitam participar das atividades. Portanto, 
compreendeu-se que as atividades desenvolvidas focando a interdisciplinaridade, tanto no 
desenvolvimento das ideias de elaboração das oficinas, como também na prática do trabalho em 
campo na comunidade, foram primordiais. Tal sinergia surtiu para os rondonistas novos 
conhecimentos e novas amizades, além do aperfeiçoamento em trabalho em equipe e o contato com 
novas culturas. As oficinas foram desenvolvidas tanto com base nos quesitos normativos do projeto 
como nos cursos e áreas de conhecimento dos acadêmicos. Dessa forma, pode-se contemplar de 
melhor maneira o escopo do projeto e da necessidade evidenciada pela comunidade a ser atendida. 
Em relação ao Projeto desenvolvido, pode-se notar que esta interação gerou muitos pontos positivos, 
a começar pelo desenvolvimento do trabalho em equipe, até a necessidade de aglomerar ideias. 
Assim, o Rondon promoveu a socialização de experiências regionais, estimulando os universitários a 
buscarem melhorias das condições de vida de comunidades menos privilegiadas. 
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Introdução 
 

“Projeto Rondon – Uma lição de vida e cidadania”. A princípio estas palavras não faziam 
sentido, pareciam somente parte de uma frase impactante. Quando se iniciaram os trabalhos, 
integrando alunos, professores e comunidade, esta frase foi se tornando a representação exata do 
que cada um iria levar daquele local.   

O projeto contava com dois professores, um formado em Geografia, outro em Química, e oito 
alunos, sendo eles, dois acadêmicos do curso de Engenharia de Produção, três alunas de Tecnologia 
em Alimentos, dois de Engenharia Mecânica, e uma de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. 

As diferenças não eram encontradas somente com relação ao curso, havia também uma 
diferença cultural, pois, um dos integrantes é natural da capital, um do norte e três do centro-sul do 
Paraná, um do Rio Grande do Sul, dois do estado de São Paulo, uma italiana, e apenas um da cidade 
de Ponta Grossa, onde encontra-se instalado um dos campi da universidade. Alguns já se 
conheciam, outros se conheceram nas reuniões pré-Rondon. 

A integração da equipe começou com as reuniões de pré-viagem, onde a maior preocupação 
era como cada um se comportaria com relação aos problemas encontrados na cidade de Major 
Izidoro, e como seriam solucionados. A melhor forma encontrada foi expor a situação a todos os 
integrantes, dando margem ao surgimento de ideias diversas, a qual foi possível chegar à melhor 
solução. Sendo assim, a participação da equipe como um todo foi essencial na tomada das decisões. 

Com o passar dos dias, em cada reunião, alunos e professores começavam a mostrar uns 
aos outros os conhecimentos que adquiriram e como poderiam transferi-los para as pessoas do 
município em que atuariam. Com isso começou-se a alocar os alunos de acordo com suas 
características para cada uma das atividades que seriam desenvolvidas nas comunidades.  

O grupo era formado por quatro mulheres e seis homens. Todos residentes no estado do 
Paraná, onde o clima e os costumes são totalmente diferentes do encontrado em Alagoas, onde 
enfrentaram situações nunca antes vivenciadas. Conseguindo manter-se firme a todas as 
adversidades, com companheirismo e cumplicidade. 

Em cada um dos problemas encontrados, cada um mostrava aquilo que aprendeu na 
universidade, e fora dela. E com isso os universitários vivenciaram muito mais do que seus cursos 
oferecem e puderam ter uma ideia de como são as matérias e a vivencia com outros professores do 
campus, sentindo como é o dia-a-dia de outros cursos, por meio das experiências trocadas.  

Nos quinze dias juntos, o companheirismo, o respeito e a ajuda ao próximo, à amizade, o 
esforço mútuo foram os responsáveis para que a operação fosse realizada da melhor maneira 
possível, fazendo com que os dez integrantes da equipe retornassem com a sensação do trabalho 
cumprido.   
 
Objetivos 

 
O projeto é dividido em dois grandes grupos, sendo um deles direcionado às áreas de 

Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho, com o qual foi trabalhado. Desta 
forma foi possível condicionar as oficinas, de forma que os acadêmicos pudessem abranger todas as 
áreas do plano sem deixar de lado a qualidade das atividades. O intuito deste projeto foi dar 
oportunidades às crianças, jovens, homens e mulheres, trabalhadores, desempregados, funcionários 
públicos ou agricultores a refletirem a necessidade de desenvolver ações comunitárias para o bem 
municipal, local e regional. Dessa forma, utiliza de ferramentas ideológicas, sustentáveis, 
tecnológicas e comunicativas para aproximar a comunidade local dos órgãos públicos e privados do 
município atendido.  

 
Metodologia 

 
As oficinas foram desenvolvidas tanto com base nos quesitos normativos do projeto como nos 

cursos e áreas de conhecimento dos acadêmicos. Dessa forma, pode-se contemplar de melhor 
maneira o escopo do projeto e a necessidade evidenciada pela comunidade a ser atendida. 

Tal necessidade foi levantada a partir de um estudo geográfico do local e também através da 
viagem precursora, esta obrigatória e prevista pelo regulamento do Projeto, no qual o professor 
coordenador se desloca até a comunidade a ser atendida para levantar e confrontar os pontos mais 
importantes e de maior carência tanto da população como da prefeitura. 
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Dessa viagem, pode-se ter um aproveitamento ainda maior da integração entre oficinas e 
cursos, de forma a alocar tanto os acadêmicos das áreas afins, como também as equipes de trabalho 
na confecção e apresentação das atividades. 

Estas atividades foram desenvolvidas em estudo sob os aspectos mais relevantes em uma 
sociedade e que acabam sendo deixados de lado por algum motivo. Muitas das oficinas foram 
alicerçadas nas necessidades cotidianas que temos, e através de um estudo, conseguiu-se levantar 
conteúdo suficiente para que estas fossem desenvolvidas. 

A viagem precursora visa determinar a viabilidade de algumas oficinas e também a 
necessidade da criação de outras. Como se pode analisar com a Oficina Fabricação de Sabão 
Ecológico, na qual a comunidade pediu para que fosse abordado, e o sucesso ao decorrer do projeto 
mostrou que era importante. 

Outras oficinas partiram e surgiram da carência encontrada através do estudo sobre os 
pontos críticos em uma sociedade como o Trabalho Coletivo, Resíduos Sólidos e Manipulação de 
Alimentos. Dessa forma, as oficinas foram criadas para atender aquela determinada comunidade, de 
forma a extrair o maior aproveitamento das atividades. 

 
Resultados 

 
Este aproveitamento foi estruturado de forma a garantir melhor desenvolvimento da equipe, 

pois ela era composta por membros de diferentes cursos. Essa inter-relação possibilitou um 
aprendizado contínuo, no qual a interação entre os acadêmicos gerou ainda mais conhecimento. 

O projeto desenvolvido partiu desta interação, gerando pontos positivos, a começar pelo 
desenvolvimento do trabalho em equipe, até a necessidade de aglomerar ideias. Assim, através da 
multivisão dos estudantes foi possível contemplar mais áreas, tratadas em diferentes aspectos para 
atender melhor os requisitos do projeto e também da comunidade. 

Na prática a interdisciplinaridade trouxe pontos positivos para as diferentes formas com que 
havia a interação e manejo das atividades. Colocar a trabalho pessoas de áreas distintas, com visões 
e pensamentos distintos e academicamente de áreas diferentes, não foi um ponto simples, porém, 
não deixou de ser um ponto relevantemente positivo, tanto visto pela equipe como sentida e notada 
por todos os participantes das oficinas. 

Estes participantes não poderiam passar pelas oficinas sem ao menos perguntar ou interagir 
através de discussões ou exposição de ideias. E de fato, o enriquecimento que todos obtiveram foi 
incalculável. E não somente estendido ao limite acadêmico, mas sim as percepções de mundo, 
modificando o olhar e a forma de ser e viver. 

O projeto desenvolvido visou atender o maior número de comunidades, sendo cinco 
comunidades em doze dias de atuação em Major Izidoro. Estas foram: Comunidade Capelinha, 
Riachão, Puxinanã (Comunidade Quilombola), Nova Aparecida e a periferia de Major Izidoro. 

O contato com os habitantes da cidade ocorreu primeiramente com os servidores públicos da 
prefeitura, que apoiaram e acolheram os rondonistas.  Observou-se que a cidade passa por um novo 
momento, com uma nova administração da prefeitura. O apoio irrestrito da nova gestão foi 
fundamental no sucesso do projeto. 

A primeira atividade desenvolvida na periferia de Major Izidoro, realizou-se na escola 
municipal Paulo Leite tendo como objetivo a oficina de Manipulação de Alimentos, referida na Figura 
1. O primeiro obstáculo foi a falta de participantes para a oficina preparada. Através desse fator 
constatou-se que as pessoas não foram suficientemente informadas sobre o Projeto Rondon na 
cidade e passou-se a divulgar as oficinas, convidando os moradores nas suas próprias casas. 

Esta dificuldade enfrentada auxiliou na maior interação com os moradores, pois a partir da 
necessidade de divulgação aumentou-se o contato dos rondonistas com a realidade da população. 

Verificou-se um resultado positivo ao fim da manhã, com a realização da oficina com um 
número de dez participantes, entre eles donas de casa, comerciantes, uma enfermeira e um 
estudante. Esse grupo heterogêneo proporcionou um debate construtivo sobre quais formas podem 
ser adotadas nas boas práticas de higiene em um local que possui dificuldades como escassez de 
água e problemas financeiros.  

Durante três dias desenvolveram-se atividades na Comunidade de Capelinha, onde já na 
chegada à escola Municipal José Lopes Sobrinho observou-se que a população havia sido informada 
sobre o projeto, tendo sido a divulgação realizada pelo diretor e professores da escola.  

Observou-se uma forte união entre os moradores desta comunidade, a cada dia que se 
passou o número de participantes aumentou, e com isso os debates e questionamentos entre a 
população e os rondonistas também, suscitando novas experiências para vida profissional e pessoal. 
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Nas comunidades Riachão dos Alexandres e Puxinanã, as atividades foram realizadas em 
dois dias na escola Municipal Silvio Amaral e no Centro Comunitário de Puxinanã, respectivamente. 
Observou-se uma população mais humilde, muitas pessoas sem escolaridade, ocasionando outro 
desafio para os universitários, reproduzir o conhecimento teórico obtido em sala de aula em uma 
atividade prática, onde ocorressem soluções para os problemas concretos enfrentados por aquelas 
comunidades. 

No cronograma das atividades não foi planejado a realização de oficinas na comunidade de 
Nova Aparecida, porém o líder da comunidade solicitou o desenvolvimento das mesmas. Fato muito 
gratificante para os rondonistas, observar o interesse e comprometimento da comunidade em 
participar das oficinas, algo fundamental para que o conhecimento adquirido por esses cidadãos seja 
multiplicado. 

 O público de todas as oficinas possuía idades diferenciadas, com níveis de escolaridade 
diferentes, mas todos apresentavam vontade e interesse em obter ou até mesmo aperfeiçoar o 
conhecimento. 

As dificuldades vivenciadas pelos sertanejos se assemelhavam entre si, todas marcadas pela 
escassez de água e as adversidades que esta proporcionava, porém a fé e perseverança dos 
mesmos parecia não acabar. O Projeto Rondon promoveu a socialização de experiências regionais, 
estimulando os universitários a buscar melhorias das condições de vida de comunidades menos 
privilegiadas. 

O Projeto Rondon é um projeto interdisciplinar, assim a capacidade de ser flexível diante de 
qualquer atividade dos alunos envolvidos nas diferentes oficinas é uma obrigação antes dessas 
serem desenvolvidas. Com oito pessoas participando e levando as várias oficinas para a 
comunidade, todos necessitariam participar das atividades que não fossem atribuídas aos seus 
cursos.  

As atividades foram divididas em quatro duplas, na maioria de cursos diferentes, que diante 
do projeto original enviado por meio da inscrição ao Ministério da Defesa, foram feitas para as 
apresentações. Depois de desenvolvidas, as duplas apresentaram suas oficinas designadas tendo 
como plateia o restante dos alunos e os professores envolvidos no programa.  

Além disso, oficinas práticas como a fabricação de sabão ecológico por meio de óleo usado e 
a do preparo de um bolo nutritivo feito a partir do feijão foram feitas previamente dentro do ambiente 
universitário nos laboratórios envolvendo os alunos e outros professores além dos que participaram 
efetivamente. 

Com a preparação feita antes da viagem, qualquer aluno possuía o conhecimento básico do 
que fazer diante do público alvo, mesmo a atividade sendo de um curso totalmente distinto. Isso se 
mostrou necessário diante de dois agravantes: a existência de oficinas paralelas e recreação com 
crianças, Figura 2, que eram feitas na mesma hora e as ausências, que foram em quase sua 
totalidade por doenças e mal estares físicos de alguns rondonistas. 

Daí em diante, exemplos não faltaram da participação de alunos de cursos diferentes fazendo 
uma mesma oficina, como o curso de computação básica em Linux, onde estudantes de todos os 
outros cursos não relacionados participaram para orientar os vários alunos que vinham das 
comunidades de Major Izidoro.  Esse intercâmbio de conhecimento foi visto também nas oficinas 
práticas da Tecnologia em Alimentos, nas oficinas voltadas para o gerenciamento e fundamentos 
administrativos, provenientes da Engenharia de Produção, e de Química (sabão ecológico), onde 
dessa área só havia o professor em nossa operação.  

Para a fabricação de uma composteira e da elaboração de um aquecedor de água, atividades 
que não tem um curso específico, foi determinante a cooperação entre os estudantes envolvidos. O 
que ocorreu justamente na exibição de um filme em praça pública, que contou com a ajuda de 
estudantes de jornalismo que estavam na cidade fazendo matérias sobre o Projeto Rondon.  

Um ponto interessante foi o trabalho com crianças. Os trabalhos do projeto desenvolvidos na 
cidade e nas comunidades em sua maior parte foram desenvolvidos nas salas de aula das escolas. 
Com a falta de alternativas de recreação nas férias escolares, as crianças apareceram em grande 
número nos dias de oficina. Mesmo havendo uma atividade desenvolvida para elas, se fez necessário 
fazer atividades extras para contornar essa situação. 

 
Conclusões 

 
Os universitários aprenderam a ver o mundo com outros olhos. Aprenderam a lição do 

trabalho em equipe. A olhar para cada uma das adversidades que apareciam com os olhos de um 
grupo. Já não se pensava mais no bem estar próprio e sim no coletivo. Discussões foram 
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necessárias, sem exaltar-se, nem deixar mágoas, para que os trabalhos fossem conduzidos e as 
regras fossem cumpridas, da forma que o Ministério da Defesa recomenda para este Projeto. 

Portanto, compreendeu-se que as atividades desenvolvidas de forma interdisciplinar, tanto no 
desenvolvimento das ideias de elaboração das oficinas, como também na prática do trabalho em 
campo na comunidade, foram primordiais. Tal sinergia surtiu para os rondonistas novos 
conhecimentos e novas amizades, além do aperfeiçoamento do trabalho em equipe e o contato com 
novas culturas. 

Verificaram-se diversos desafios enquanto o projeto foi desenvolvido, muitos deles resultaram 
em oportunidades para que os rondonistas aperfeiçoassem seus conhecimentos e obtivessem mais 
contato com a realidade da população. No âmbito das atividades desenvolvidas ocorreu a 
capacitação de professores, de agentes comunitários de saúde, agricultores, jovens, crianças e 
idosos visando multiplicar o conhecimento técnico, o cooperativismo da comunidade e à promoção da 
cidadania. 

Com uma alta taxa de variáveis, o trabalho interdisciplinar antes da viagem se mostrou 
importante para a conclusão de um projeto, que apesar de erros, foi feito com o máximo de empenho 
de seus envolvidos, indiferente de sua formação. 
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Figura 1 – Oficina – Manipulação de Alimentos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Recreação com as crianças 


