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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

( X )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

PROJETO RONDON – OPERAÇÃO 2 DE JULHO CIPÓ/BA 

 
POMPERMAIER, Márcio Augusto Campos

 1
 

SILVA, Silvio Luiz Rutz da
2
 

OLIVEIRA, Marilisa do Rocio
3
 

 

 
RESUMO - O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, visa a integração social, com a 
participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e que ampliem o bem-estar da população. 
Para a sua execução, conta com a parceria de diversos Ministérios apoiado pelas Forças Armadas. 
Conta também com a colaboração dos governos Estaduais, e Municipais, de empresas socialmente 
responsáveis e Instituições de Ensino Superior. O Projeto Rondon tem por objetivos: contribuir para a 
formação do universitário como cidadão, integrando-o ao processo de desenvolvimento nacional, por 
meio de ações participativas sobre a realidade do país; consolidar o real sentido de responsabilidade 
social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais; e 
estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades 
assistidas. A Operação “2 de Julho” foi desenvolvida entre os dias 18 de janeiro a 03 de fevereiro de 
2013 em vinte municípios da Bahia. A cidade de Cipó foi onde a UEPG esteve presente juntamente 
com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP – Campus Ribeirão Preto. Foram desenvolvidas 
atividades de Cultura, Direito Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, 
Trabalho, Tecnologia e Produção. A atuação envolveu contato direto com a população, mostrando os 
diferentes “Brasis” e suas realidades, brasileiros cheios de esperança, sonhos e histórias. Pelo 
desenvolvimento dessas atividades pretendeu-se que as autoridades, os lideres e a comunidade, 
refletissem acerca das suas carências de modo que possam propor soluções para a sua minimização 
ou superação. Pelo potencial das atividades executadas pela equipe multidisciplinar da UEPG em 
associação com a equipe da USP e a população de Cipó, surgirão mudanças a curto e longo prazo 
no município. A participação no Projeto Rondon deixa em cada rondonista uma lição de vida e 
cidadania. 
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