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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
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(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ELABORAÇÃO DE AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 

OPERAÇÃO YAGUARU - PROJETO RONDON 

Leandro Ferreira (leferreirapg@gmail.com)1 

Ana Paula Veber (anapaulaveber@hotmail.com)2 

Mario Cezar Lopes (mclopesgeo@gmail.com)3 

Silvio Luiz Rutz da Silva (rutz@uepg.br)4 

Resumo: O Projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa e tem como objetivo o compartilhamento 

de experiências entre acadêmicos e população por meio de oficinas, a fim de formar multiplicadores do 

conhecimento. Em 2019, o Projeto Rondon anunciou a Operação Yaguaru a ser realizada no estado do Paraná. O 

Núcleo Extensionista Rondon da Universidade Estadual de Ponta Grossa elaborou propostas de ação para atuar 

nos municípios participantes desta Operação, sendo classificada para atuar em quatro municípios. Para a 

elaboração das propostas foram considerados aspectos demográficos, culturais e indicadores sociais da 

mesorregião do Oeste Paranaense e assim, foram planejadas oficinas que contribuíssem para as demandas sociais 

diagnosticadas. As ações propostas englobam as áreas de comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; 

educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; trabalho. Ao todo, 4 professores e 30 acadêmicos 

representaram a UEPG na Operação Yaguaru desenvolvendo um trabalho multidisciplinar, de modo a contribuir 

com as comunidades por meio do conhecimento adquirido na universidade e apresentado para a sociedade. 

Palavras-chave: Projeto Rondon. Operação Yaguaru. Extensão Universitária. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Núcleo Extensionista Rondon UEPG – NER-UEPG 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade: crianças, adolescentes, adultos e idosos dos municípios participantes 

da Operação Yaguaru. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Braganey, Céu Azul, Diamante do Oeste e São Pedro do Iguaçu – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas Municipais e Estaduais; Instituições de Longa Permanência para Idosos; 

Associações de Moradores; Assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra; Igrejas; Unidades Básicas de Saúde; e Prefeituras dos municípios acima listados; 

JUSTIFICATIVA 

A atividade extensionista é um dos pilares da formação acadêmica e profissional, 

fundamentada no compartilhamento de informações e aprendizados entre o ambiente 

universitário e a comunidade (SANTOS; ROCHA e PASSAGLIO, 2016). É uma “via de mão 

dupla”, permitindo que o saber popular e o conhecimento científico se encontrem e 

enriqueçam o desenvolvimento do acadêmico frente a possíveis situações futuras em sua 

carreira profissional (GADOTTI, 2017). 

O Núcleo Extensionista Rondon é o responsável por coordenar a Operação Rondon 

(OR) promovida pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), cujo objetivo é 

desenvolver atividades extensionistas, entre acadêmicos de todas as áreas de conhecimento e a 

comunidade dos municípios do estado do Paraná. O Projeto Rondon, no qual a OR foi 

baseada, é coordenado pelo Ministério da Defesa, e em parceria com universidades atua nos 

municípios brasileiros por meio de atividades integradoras entre alunos e comunidade.   
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As ações do Projeto Rondon englobam as áreas: comunicação; cultura; direitos 

humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; trabalho. Assim, 

o projeto busca a formação do jovem universitário como cidadão e o desenvolvimento 

sustentável nas comunidades carentes (BRASIL, 2015). 

O desenvolvimento dessas atividades extensionistas permitem aos estudantes uma 

vivência de experiências que proporcionam uma reflexão sobre aspectos da atualidade e com 

base em seu conhecimento teórico, eles são capazes de aprimorar sua formação com base nas 

demandas regionais e locais (FERNANDES et al, 2012). 

Em 2019 o Projeto Rondon anunciou a Operação Yaguaru, possibilitando a 

participação das universidades do Paraná através da elaboração de propostas de atuação nos 

municípios. A UEPG, a partir da elaboração das propostas A e B pelo Núcleo Extensionista 

Rondon, foi selecionada para atuar em 4 dos 12 municípios do Paraná escolhidos pelo Projeto 

Rondon para a realização da Operação Yaguaru.  

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo descrever a elaboração dos projetos do 

conjunto A (Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde) e do conjunto B 

(Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho) da Operação Yaguaru, 

organizada pelo Projeto Rondon - Ministério da Defesa, realizada no mês de janeiro de 2020 

contando com a participação de acadêmicos e professores da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa desenvolvendo atividades extensionistas em quatro municípios do Paraná. 

METODOLOGIA 

Para fazer parte das equipes atuantes da Operação Yaguaru o processo de seleção se 

deu por meio de edital aberto a todas as Instituições de Ensino Superior (IES) paranaenses, 

classificando-se as universidades que apresentaram propostas de ações extensionistas voltadas 

ao desenvolvimento e qualidade das comunidades carentes usando as habilidades 

universitárias, conforme preconiza o edital. 

Para a elaboração das propostas dos conjuntos A e B, alunos bolsistas e professores 

do Núcleo Extensionista Rondon fizeram um levantamento bibliográfico sobre:  
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● Características da mesorregião do Oeste Paranaense, região que abrange os 

municípios participantes da Operação Yaguaru;  

● População e indicadores sociais (urbanização, saúde, educação, trabalho, 

alimentação);  

● Índices de Desenvolvimento Humano Municipais (IDHM). 

Levantadas as informações, propusemos medidas de enfrentamento de algumas 

situações identificadas, seguindo como base o documento “Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” que aponta dezessete objetivos e cento e 

sessenta e nove metas para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

A forma de exposição dos assuntos escolhida foi oficina, visando uma maior 

interação entre público e rondonistas, dividida em momentos de exposição do assunto, 

dinâmicas de grupo e momento tira dúvidas e feedback do público. 

Um cronograma preliminar de oficinas foi organizado levando em consideração a 

necessidade de trabalhar determinados assuntos nos municípios e a disponibilidade e 

capacitação de alunos para a formação da equipe atuante nos municípios, com atividades 

programadas para o período matutino e vespertino, e em alguns dias, atividades noturnas. 

Após o processo de aceitação das propostas A e B pelo Ministério da Defesa, iniciou-

se o processo de seleção dos alunos da UEPG para formação de 4 equipes para atuar nos 

municípios de Braganey, Céu Azul, Diamante do Oeste e São Pedro do Iguaçu e em seguida 

foram realizadas reuniões para apresentação das propostas e divisão dos alunos para o 

desenvolvimento das oficinas. 

RESULTADOS 

Com a proposta do conjunto A, a UEPG atuou nos municípios Braganey, Diamante 

do Oeste e São Pedro do Iguaçu realizando atividades voltadas à saúde, educação, cultura, 

direitos humanos e justiça, entre os dias 16 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020. Com a 

proposta do conjunto B, atuou no município Céu Azul desenvolvendo atividades relacionadas 

à comunicação, meio ambiente, tecnologia e trabalho. 
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Ao todo, 4 professores e 30 acadêmicos representaram a UEPG na Operação 

Yaguaru, e a equipe contou com acadêmicos das áreas da saúde, ciências biológicas, exatas, 

jurídicas, sociais, humanas, letras e artes. 

Aproximadamente, 60 oficinas foram realizadas em cada município, totalizando 240 

oficinas ministradas pelos acadêmicos, e o número de pessoas alcançadas foi em torno de 

2.500 em cada município, segundo relatórios de controle exigidos pelo Ministério da Defesa. 

Durante as duas semanas de atividades, os acadêmicos compartilharam os seus 

conhecimentos com a comunidade, e acabaram experimentando o verdadeiro sentido da 

extensão universitária: a troca de experiências, que faz com que o aluno perceba a dimensão à 

sua volta, contribuindo para o desenvolvimento local e também seu desenvolvimento pessoal 

como um futuro profissional à frente das demandas sociais. 

FOTO 

Figura 1 - Equipe da UEPG participante da Operação Yaguaru 

 

Legenda: Professores e acadêmicos que representaram a UEPG na Operação Yaguaru nos municípios de 

Braganey, Céu Azul, Diamante do Oeste e São Pedro do Iguaçu – Paraná. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração das propostas de ações nos municípios contemplados pela Operação 

Yaguaru considerou as demandas e carências municipais, com objetivo de planejar oficinas 

que transmitissem a informação à comunidade de maneira prática e dinâmica, possibilitando 

maior interação e compreensão por parte da comunidade.  

A Operação Yaguaru permitiu que os estudantes desenvolvessem um trabalho 

multidisciplinar, de modo a contribuir para o desenvolvimento das comunidades por meio do 

conhecimento adquirido dentro da universidade e apresentado para a sociedade, de modo a 

formar multiplicadores do conhecimento. 

APOIO 

Agradecemos ao apoio PROEX, da PROAD e da Reitoria da UEPG, da 

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), a Fundação 

Araucária pela concessão da Bolsa PIBEX. 
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