GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NORMATIVA Nº 2.616/MD, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aprova a Concepção Estratégica 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 Estratégica do Projeto Rondon nos termos dos anexos I e II a
esta Portaria Normativa, sendo o anexo II disponibilizado no site do Projeto Rondon.
Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria Normativa nº 837/MD, de 30 de junho de 2005.

ALDO REBELO

ANEXO I
CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO PROJETO RONDON
1. APRESENTAÇÃO
A Concepção Estratégica é o documento que estabelece, em consonância com as orientações contidas na
Concepção Política, como os objetivos serão implementados para a consecução das metas estabelecidas.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Projeto Rondon, sob coordenação do Ministério da Defesa, é conduzido em estreita parceria com o
Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da
Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte, o
Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Governo da Presidência da República.
No nível operacional, tem o imprescindível apoio das Forças Armadas que proporcionam o suporte
logístico e a segurança necessários às operações. Conta, ainda, com a cooperação das Instituições de
Ensino Superior (IES), dos Governos Estaduais e das Prefeituras Municipais.
Os recursos financeiros têm sua origem no orçamento do Governo Federal, complementados pelas
Emendas Parlamentares e pelo estabelecimento de parcerias com órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das entidades privadas sem fins lucrativos.
3. ORGANIZAÇÃO
Para cumprir as suas atribuições, o Projeto Rondon contará com a seguinte estrutura organizacional:
a. Coordenação-Geral; e
b. Comitê de Orientação e Supervisão (COS) e suas Comissões.
O anexo II sistematiza o COS e suas Comissões.
4. EIXOS ESTRUTURANTES
O Projeto Rondon atuará em dois eixos estruturantes:
a. Formação do jovem universitário como cidadão; e
b. Desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes.
5. TIPOS DE OPERAÇÕES
a. Operação Nacional – com a participação das IES sediadas em qualquer ponto do território nacional.
b. Operação Regional – com a participação das IES sediadas na área onde será realizada a operação.
c. Operação Especial – com área geográfica, objetivos e metas definidos, para a realização de trabalhos
específicos, com a participação das IES sediadas ou não na área onde será realizada a operação.

6. PERIODICIDADE DAS OPERAÇÕES E ATIVIDADES
As operações do Projeto Rondon serão realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e julho, coincidentes
com o período de férias escolares.
São enquadradas como atividades, todas as demais ações que não caracterizam o planejamento e a
execução das operações, tais como: congressos, seminários, simpósios, reuniões, dentre outras. As
atividades serão desenvolvidas, exceto nos meses de janeiro, fevereiro e julho, de acordo com o
planejamento anual.
7. FASES DAS OPERAÇÕES E ATIVIDADES
a. Fase de Planejamento
Esta fase é dividida em duas subfases:
1) Subfase de Diagnóstico
Nesta subfase, identifica-se o problema e suas causas, por meio do levantamento demográfico e sócioeconômico dos municípios tendo como base as informações estatísticas disponibilizadas por institutos
oficiais de pesquisa e órgãos/entidades governamentais e não governamentais.
2) Subfase de Planejamento
Nesta subfase, identificam-se as políticas públicas existentes para os municípios selecionados na fase
anterior, levantam-se os indicadores, definem-se as metas e elabora-se o plano de ação.
b. Fase de Execução
Tendo como base o planejamento atualizado da fase anterior, elabora-se o plano operacional para a
execução das ações propostas.
c. Fase de Avaliação
Nesta fase, tendo como base os indicadores, avaliam-se os resultados alcançados de acordo com as metas
estabelecidas.
d. Fase de Aperfeiçoamento
Nesta fase, analisam-se os resultados obtidos na fase anterior. Os resultados positivos serão considerados
as melhores práticas, enquanto que os resultados não satisfatórios serão considerados como oportunidades
de melhoria.
8. MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO
a. Desenvolver ações cuja prioridade seja o atendimento às necessidades sociais, ambientais e econômicas
da população, em consonância com as políticas públicas e os planos governamentais em execução. A
assistência social, quando necessária, será episódica.
b. O Projeto Rondon não substituirá o poder público em nenhuma hipótese. Não assumirá
responsabilidades nem atribuições do governo, nos municípios selecionados.

c. Promover parcerias com órgãos/entidades governamentais e não-governamentais para a realização dos
trabalhos nas diferentes fases das operações e atividades.
d. Conjugar as necessidades locais, as políticas públicas e as habilidades universitárias.
e. Priorizar o financiamento das ações por meio de parcerias e patrocínios, em complementação aos
recursos orçamentários disponíveis.
f. O universitário participará da execução das operações integrando uma equipe da sua IES.
g. A seleção das IES será realizada com base nas propostas de trabalho apresentadas para atender às
necessidades definidas pelo Projeto Rondon e dentro dos critérios estabelecidos.
h. Assegurar a participação, em igualdade de condições, das instituições públicas e privadas, das esferas
federal, estadual e municipal, oriundas de todas as regiões do País.
i. A execução das operações deverá ser precedida das viagens de reconhecimento e precursora.
j. Poderá ser realizada a combinação de dois ou mais tipos de operação, priorizando-se as operações
nacionais.

