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Projetos relacionados à extensão universitária proporcionam a união entre a comunidade e os 

docentes e discentes das Instituições de Ensino Superior (IES). Além disso, possibilitam uma 

ampla visão sobre as diferentes realidades encontradas e vivenciadas pela população 

brasileira, dividida em um país de grandes dimensões e de tantos contrastes. O Projeto 

Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, apresenta, de forma muito significativa, uma 

excelente maneira de propiciar aos alunos a aplicação prática do aprendizado acadêmico e 

uma oportunidade para as IES cumprirem com o seu papel no desenvolvimento da sociedade. 

Neste sentido, docentes e acadêmicos da UTFPR, Câmpus Pato Branco, participaram da 

Operação Bororos realizada no período de 13 a 24 de julho de 2015, no município de Chapada 

dos Guimarães, estado do Mato Grosso. Os acadêmicos envolvidos pertenciam aos cursos de 

Administração, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e 

Química. Durante a Operação foram desenvolvidas várias atividades junto à comunidade 

urbana e, principalmente, rural, abrangendo as áreas temáticas de comunicação, tecnologia e 

produção, meio ambiente e trabalho. As atividades desenvolvidas pela equipe no projeto 

foram realizadas sob a forma de oficinas e cursos de capacitação, ofertadas a diferentes 

públicos-alvo, tentando-se formar agentes multiplicadores das ideias trabalhadas. Foram 

ministradas um total de 25 oficinas, das quais quatro que estavam previstas não puderam ser 

realizadas, em uma foi alterado o público-alvo e cinco não constavam no projeto inicial, mas 



foram elaboradas e ministradas para atender as demandas solicitadas pela própria 

comunidade. Com isso, durante o período, foram desenvolvidas um total de 76 ações no 

Município e um total de 717 certificados foram emitidos. As populações de sete comunidades 

foram atendidas, Água Fria, Cachoeira Rica, Campestre, João Carro, Mata Grande, Praia Rica 

e Rio da Casca. Além dessas, foram atendidas a população da sede do Município, com 

oficinas ministradas no Centro da cidade e em dois Bairros, São Sebastião e Véu de Noiva. 

Dentre a faixa etária do público participante, 13,8% pertenciam a faixa entre 11 a 20 anos, 

23,2% de 21 a 30, 20,4% de 31 a 40, 16,3% de 41 a 50, 13,4% de 51 a 60, 10,2% de 61 a 70 e 

2,8% apresentaram 71 anos ou mais. Além da importância para a mudança na qualidade de 

vida das pessoas atendidas durante a Operação, a participação efetiva no Projeto Rondon, 

propicia uma oportunidade para a formação dos acadêmicos como cidadãos e agentes 

modificadores da realidade social. 
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