GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NORMATIVA Nº 2.617 /MD, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aprova a Concepção Política do Projeto Rondon.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando o que consta no Processo nº
60340.001447/2015-61, resolve:
Art. 1º Aprovar a Concepção Política do Projeto Rondon nos termos do anexo a esta
Portaria Normativa.
Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria Normativa nº 836/MD, de 30 de junho de 2005.

ALDO REBELO

ANEXO
CONCEPÇÃO POLÍTICA DO PROJETO RONDON
1. APRESENTAÇÃO
A Concepção Política é o documento de mais alto nível de planejamento do Projeto Rondon, que
estabelece os objetivos e as orientações que nortearão os planejamentos decorrentes.
2. INTRODUÇÃO
O Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da
Defesa, destinada a contribuir com soluções sustentáveis para a inclusão social e a redução das
desigualdades regionais, concomitantemente, contribui com os estudantes universitários nos processos de
desenvolvimento e fortalecimento de sua cidadania.
O Projeto, orientado pelos princípios da democracia, da responsabilidade social e da defesa dos interesses
nacionais, tem como escopo de atuação duas grandes vertentes: a formação do jovem universitário como
cidadão e o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes.
Caracteriza-se pelo esforço coordenado dos Governos Federal, Estadual e Municipal que, em parceria
com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, criam oportunidades
para que os estudantes universitários possam interagir com as comunidades carentes, socializando seus
saberes, produzindo soluções inovadoras e duradouras.
3. OBJETIVOS GERAIS
a. Contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento da cidadania do estudante universitário.
b. Contribuir com o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social e a qualidade de vida nas
comunidades carentes, usando as habilidades universitárias.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Proporcionar ao estudante universitário conhecimento de aspectos peculiares da realidade brasileira.
b. Contribuir com o fortalecimento das políticas públicas, atendendo às necessidades específicas das
comunidades selecionadas.
c. Desenvolver no estudante universitário sentimentos de responsabilidade social, espírito crítico e
patriotismo.
d. Contribuir para o intercâmbio de conhecimentos entre as instituições de ensino superior, governos
locais e lideranças comunitárias.
5. ORIENTAÇÕES
a. Estimular a busca de soluções diferenciadas e perenes para os problemas sociais da comunidade,
contribuindo para a formulação de políticas públicas locais, participativas e emancipadoras.

b. Contribuir na formação acadêmica do estudante, proporcionando-lhe o conhecimento da realidade
brasileira, o incentivo à sua responsabilidade social e o patriotismo.
c. Estimular e manter articulações com os órgãos e entidades governamentais e não-governamentais, em
seus diferentes níveis, evitando a pulverização de recursos financeiros e a dispersão de esforços em ações
similares e até mesmo conflitantes.
d. Assegurar a participação da população na formulação e no controle das ações.
e. Priorizar as regiões Norte e Nordeste, particularmente as áreas que apresentem baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e exclusão social, bem como áreas isoladas do território nacional que
necessitem de maior aporte de bens e serviços.
f. Democratizar o acesso às informações sobre benefícios, serviços, programas e projetos, bem como
recursos oferecidos pelo poder público e iniciativa privada e seus critérios de concessão.
g. Assegurar a efetiva participação dos multiplicadores, gestores municipais, agentes e lideranças
comunitárias, garantindo a continuidade das ações desenvolvidas e dos benefícios alcançados.

