MANUAL DO RONDONISTA

“Instituto Rondon Minas, que tem por
finalidade viabilizar a participação do estudante
universitário nos processos de desenvolvimento
local

sustentável

cidadania”.
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MANUAL DO RONDONISTA

PROJETO RONDON® MINAS

A participação dos coordenadores voluntários e
alunos das instituições de ensino superior nas atividades
do projeto RONDON em julho de 2017 ocorrem por
meio do trabalho voluntário, entre os participantes
cadastrados e Projeto RONDON®.
A Operação tem como missão de promover a
integração com as demandas da sociedade, implantando
o

compromisso

da

Universidade,

contribuindo

positivamente para a intervenção no contexto social
através das muitas áreas de conhecimento presentes nos
cursos de graduação e Pós Graduação das instituições e
ainda, integrar a Universidade com a sociedade de forma
geral, buscando uma maior interação entre acadêmicos,
docentes e comunidade, gerando assim a troca de saberes
que produz o conhecimento.
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OBJETIVOS DO PROJETO RONDON® MINAS

•

•

•

•

•

Possibilitar aos universitários o conhecimento
prático das diferentes realidades nacionais e
envolvê-los no processo de desenvolvimento
sustentável do país;
Contribuir para a formação cidadã consciente e
comprometida com a construção de uma sociedade
mais justa e solidária;
Atuar como fator de aperfeiçoamento da formação
profissional de estudantes no âmbito das atividades
de extensão;
Atuar como agente de execução de programas de
sustentabilidade ambiental, de direitos humanos, de
cidadania e de responsabilidade social;
Desenvolver projetos sociais nas mais diferentes
áreas em estreita articulação com as Instituições de
Ensino Superior, os três níveis de governo, o setor
privado e as organizações da sociedade civil.

DIREITOS E DEVERES DO
RONDONISTA

São direitos dos Rondonistas:
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•
•
•
•
•

•
•

Transporte de ida e de retorno entre as cidades de
partida e as localidades atendidas.
Alimentação e alojamento durante a operação.
Seguro de vida e de acidentes pessoais durante o
período da operação.
Assistência médica, limitada aos recursos da área.
Evacuação médica, condicionada à disponibilidade
dos meios de transporte e às condições clínicas do
paciente.
Receber o “kit-rondonista”, basicamente composto
de mochila, chapéu, camisetas e garrafa de água.
Receber o certificado de participação nas atividades
do PROJETO, quando concluída a operação e de
acordo com as normas vigentes.
São deveres de todo rondonista:

•

•

•
•

Estar devidamente identificado (crachá, RG e
camiseta do Projeto) durante todas as atividades da
operação.
Cumprir os horários estabelecidos, evitando
transtornos para os demais membros da equipe e
para a execução das atividades.
Ter cuidado com o material que lhe for confiado
Ser solidário com os integrantes da equipe.
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•
•
•

•

•

Respeitar os costumes, hábitos, tradições e crenças
da comunidade onde estiver.
Não assumir compromissos com a comunidade em
nome do Projeto.
Não aceitar qualquer tipo de pagamento ou
vantagem pessoal como retribuição da comunidade
por um trabalho realizado.
Manter as discussões particulares ou de ordem
técnica nos limites de sua equipe ou grupo de
trabalho, prevalecendo o interesse coletivo sobre o
individual.
Assinar o “Termo de Compromisso do Rondonista”
e o “Termo de Cessão de Uso de Imagem”.

RECOMENDAÇÕES

Sobre o comportamento individual e coletivo

•

A equipe deve ter cuidado com suas roupas,
evitando, por exemplo, trajes sumários ou muito
apertados.

6

•

•

Em qualquer situação, devem evitar o consumo de
bebidas alcoólicas e renunciar ao uso de drogas
ilícitas. Os rondonistas devem preservar a imagem
do projeto e das instituições que representam, pois
estarão sempre sendo observados pela comunidade.
Devem, sobretudo, não prometer o que não podem
cumprir e respeitar as pessoas e os costumes locais.

Sobre o transporte e bagagens

•

•

É vedado ao rondonista trocar passagens aéreas ou
rodoviárias fornecidas pelo Projeto Rondon® sem
a expressa autorização do professor-coordenador da
sua equipe e da Coordenação-Geral do Projeto
Rondon® Minas. A alteração na data de retorno
será custeada pelo rondonista e implicará no
cancelamento automático do seu seguro de vida e
de acidentes pessoais a partir do momento do
afastamento de sua equipe.
rondonista deverá preparar e conduzir sua bagagem
de acordo com o período de dias previsto para a
operação. O material coletivo da equipe deve ser
acondicionado separadamente, em volumes
específicos.
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•

•

•

•

•

•

Todo material individual e coletivo deverá ser
identificado com o nome do rondonista, e do seu
município de destino. O rondonista deverá
identificar, ainda, todos os itens do kit-rondonista,
tão logo sejam recebidos.
rondonista deve incluir na sua bagagem os
medicamentos de uso mais frequente, material de
costura, material de higiene pessoal, absorvente
íntimo, protetor solar, protetor de ouvido, óculos de
sol, guarda-chuva, lanterna, baterias, repelente e o
que mais julgar necessário.
rondonista não deve levar objetos caros, como
jóias, relógios e aparelhos eletrônicos. Caso sejam
imprescindíveis, deve mantê-los sempre consigo.Deve levar algum dinheiro, para possíveis
eventualidades.
Antes de cada operação, a Coordenação-Geral
orientará as equipes quanto às restrições para o
transporte da bagagem individual e do material
coletivo, adaptando estas recomendações às
características do meio de transporte a ser utilizado
e às especificidades de cada operação.
Antes de cada embarque e após cada desembarque,
todo rondonista e a equipe devem conferir sua
bagagem individual e coletiva.
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•

As instituições não se responsabilizarão, em
qualquer hipótese, por furto ou extravio de bens de
rondonista ou da equipe ocorridos durante a
operação.

Sobre a disciplina

O convívio entre os rondonistas deve pautar-se pelo
respeito ao próximo e colaboração com a Equipe.
O rondonista desligado por problemas disciplinares não
fará jus ao certificado de participação no projeto.

O desligamento do rondonista

O desligamento do rondonista dar-se-á sob duas formas:
•

a pedido do rondonista ou do Projeto Rondon®;

•

quando um motivo de força maior obrigá-lo a
abandonar as atividades do projeto. Neste caso, a
critério da Coordenação-Geral do Projeto, o
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participante poderá receber seu certificado de
participação na operação;

Motivos para desligamento

Serão considerados motivos para o desligamento do
rondonista:
•
•

•

desrespeito às normas e recomendações deste guia
ou da organização;
envolvimento em desavença ou desrespeito a outro
rondonista, integrante da coordenação ou pessoa da
comunidade;
afastamento não autorizado pela Coordenação do
Projeto Rondon® Minas das atividades do projeto,
do município ou do próprio grupo;

•

não-cumprimento dos horários estabelecidos;

•

consumo exagerado de bebidas alcoólicas;

•

uso de entorpecentes ou narcóticos.

Sobre as precauções com a saúde
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Só devem participar da operação as pessoas que estejam
em boas condições de saúde.
Recomenda-se aos rondonistas que verifiquem as
endemias existentes na área em que atuarão e tomem as
medidas preventivas necessárias, antes da operação. A
única vacina tida como obrigatória é vacina contra a
febre amarela. Se necessário, os rondonistas devem
procurar um posto de saúde e atualizar o cartão de
vacinação.
Durante a operação, todo problema de saúde deve ser
informado pelo professor-coordenador da equipe ao
Coordenador Geral do Projeto Rondon® Minas, para que
sejam tomadas as providências cabíveis, em tempo útil.

Sobre segurança individual e coletiva

A segurança dos rondonistas é uma preocupação
constante da organização.É preciso que cada rondonista
tenha consciência dos seus atos, não corra riscos
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desnecessários

e

nem

coloque

em

risco

seus

companheiros.
A atenção com a segurança individual e coletiva deve
estar sempre presente, particularmente durante os
deslocamentos, no trabalho de campo e nos momentos de
lazer. Os rondonistas devem estar atentos a situações de
risco como rios, cachoeiras, piscinas, escaladas, passeios
de cavalo, etc.

PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

•
•
•
•
•
•
•
•

Porte sempre o documento de identidade e o crachá
de rondonista;
Ande com a camiseta de identificção;
Obedeça aos horários determinados;
Cuide do seu material de trabalho;
Não se isole. Mantenha-se sempre junto e solidário
com a sua equipe;
Respeite os costumes, tradições e hábitos locais;
Não faça promessas à comunidade que não possam
ser cumpridas;
Não envolva o nome do Projeto Rondon® em
questões políticas ou religiosas;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Não divulgue fatos e informações locais
indevidamente;
Não critique ou desacredite publicamente nas
autoridades locais;
Recuse qualquer tipo de pagamento ou vantagem
pessoal, como retribuição ao seu trabalho;
Mantenha as discussões particulares ou técnicas
restritas à sua equipe ou grupo de trabalho;
Faça prevalecer o interesse coletivo sobre o
individual;
Não faça uso e consumo de bebidas alcóolicas em
operação;
Seja respeitoso e simpatico com a comunidade
local.
Reporte sempre ao seu coordenador as situações de
dificuldade e desafios na realização do
planejamento e execução de atividades no local de
atuação. Lembre-se que o coordenador é o
interlocutor com os representantes dos municípios
e deve assumir toda e qualquer negociação junto às
instituições e lideranças locais.
Trate sempre as situações vivenciadas como um
potencial aprendizado. Os conflitos são normais e
devem ser resolvidos imediatamente para não
prejudicar o andamento da operação.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPORTAMENTO

A conduta moral e ética deve caracterizar individual ou
coletivamente

o

comportamento

exemplar

do

Rondonista. Portanto, sua forma de agir e de falar nas
comunidades, demonstrando boa educação, civilidade e
cidadania, além de dar credibilidade à ação do Projeto
Rondon®,

respondem

aos

anseios

do

que

as

comunidades esperam de um Rondonista.
A imagem do Projeto Rondon® e da Instituição de
Ensino Superior do Rondonista, devem ser preservadas.

BAGAGEM

Antes de arrumar a bagagem, informe-se sobre o clima
da região onde você irá atuar. Roupas leves e práticas
devem constar da bagagem. É importante também, levar
um agasalho para os dias e as noites mais frias;
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Roupas de cama, banho e material de higiene pessoal,
devem ter prioridade na bagagem. Leve também
medicamentos de uso mais frequentes;
Objetos caros não devem ser levados pelo rondonista. O
Projeto Rondon® não se responsabilizará por furto ou
extravio de bens durante a operação;
Todo o material deve ser identificado com o nome do
rondonista.

TRANSPORTE

Nem sempre você terá conforto no transporte durante a
Operação. Imprevistos sempre acontecem, portanto,
tenha espírito esportivo e coletivo;
Colabore com a chegada no tempo previsto, não crie
atrasos e paradas fora de hora. Em caso de pernoite ou
baldeação um atraso pode causar problemas e o
desconforto de todos;
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Em cada local há sempre uma pessoa responsável pelo
transporte. Ele terá muitas tarefas a cumprir e por isso
nem sempre poderá atender a solicitações particulares.

DISCIPLINA

O convívio entre os rondonistas deve pautar-se pelo
respeito ao próximo, a cordialidade e a mútua
cooperação. O rondonista que agir de forma não
condizente com as normas e recomendações constantes
deste Manual, será afastado do grupo e desligado do
Projeto;
Desligado por problemas disciplinares o Rondonista não
fará jus ao certificado de participação no projeto.

SEGURANÇA

Às vezes, durante a Operação, você pode se deparar com
ambientes desconhecidos. Redobre a sua atenção. A
segurança do rondonista é uma preocupação constante do
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Projeto Rondon®, é importante que o rondonista não
corra riscos desnecessários durante os deslocamentos no
trabalho de campo e nos momentos de lazer.
Um rio bonito pode ser extremamente perigoso, lagoa ou
mar pode trazer alguns perigos se você não souber nadar,
estiver sozinho ou sofrer uma câimbra ou outro
problema. Antes de entrar na água informe-se se já houve
casos de ataques de animais predadores.
Previna-se contra ataques de serpentes usando sempre
botas. Grande parte das picadas de aranha e escorpião
ocorre ao calçar sapatos ou vestir roupas. Examine-os
antes de usá-los.
É importante está alerta para não comer frutos que você
não conheça.

OBS: É recomendado ao rondonista, verificar as
endemias na comunidade onde atuará para que tome as
precauções necessárias antes da operação.
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Como Agir em Casos de Acidentes:

Não perca a calma. aja de maneira rápida e segura e
nunca tente substituir o medico, isso é extremamente
importante. Não havendo condições de locomoção do
acidentado, tente entrar em contato com os serviços
públicos de saúde existentes na localidade, e não deixe
de avisar imediatamente a coordenação da sua equipe.
Em caso de picadas de cobras, se possível, identificar a
espécie e deslocar-se imediantamente para uma unidade
básica de saúde, é sempre bom estar acompanhado.
Fraturas

•

Tenha cuidado para não agravar as lesões;

•

Não tente remover a roupa da pessoa acidentada;

•

Nunca force os ossos partidos;

•

Entrar em contato imediatamente com serviço
público de saúde existente na sua localidade;
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Voltando para Casa

Com o fim da operação você volta para casa. Isso não
significa o final da sua experiência conosco. É
importante se encontrar com os outros membros da sua
equipe para fazer um balanço da operação.
Com base na experiência vivida, aproveite para propor
reformulações das atividades que julgar inadequadas,
criticar e dar sugestões, encaminhando-as ao Projeto
Rondon®.
É por meio dessa avaliação que o Projeto Rondon®
modifica planos, métodos e sistemáticas de suas
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operações. Isso permite o aperfeiçoamento do nosso
trabalho. Outro trabalho importante é a confecção do
relatório de campo e de diagnostic, onde todos devem
contribuir! Os relatórios devem ser entregues pela equipe
até 60 dias após o término da ação em campo.
Após cada intervenção do Projeto a Coordenação
organiza um Seminário de Socialização e Avaliação do
Projeto! Não deixe de participar!
E já que o maior trabalho foi seu, é chegada a hora de
comemorar. É quando você vai receber seu Certificado
de Participação. Caso não possa comparecer à
solenidade, você poderá receber seu certificado na sua
Coordenação até 90 dias após a data marcada para
entrega. A Coordenação do Projeto Rondon® se
encarregará de avisá-lo.
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