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O Projeto Rondon é um espaço de integração e formação cidadã de
universitários compreendendo ações participativas em comunidades com
baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), proporcionando ao
estudante o contato com a realidade nacional, sua integração com o
desenvolvimento sustentável e estímulo à responsabilidade social e
coletiva em prol da cidadania. O presente resumo objetiva relatar a
experiência de participação da equipe de rondonistas da UFRGS na
Operação Vale do Acre. A Operação Vale do Acre ocorreu entre 04 e 21
de julho de 2019, contemplou 12 municípios e envolveu 24 universidades
e 240 rondonistas de diversos Estados do País. A equipe multidisciplinar
da UFRGS ficou responsável por tratar de temas associados ao Conjunto
A (Direitos humanos e justiça, saúde, educação e cultura) e atuou em
Capixaba, cidade com 8.798 habitantes sendo 3.929 da zona urbana e
4.869 da zona rural. O diagnóstico prévio apontou para uma situação de
profunda fragilidade social e econômica do município que tinha IDHM de
0,575, o pior de todos os municípios da Operação Vale do Acre, e renda
per capita igual a R$ 336,17. Ao longo das 15 semanas de formação que
antecederam à Operação, os alunos construíram detalhadamente as
Oficinas, sempre em um processo constante de compartilhamento de
responsabilidades e de troca constante de informações. Isso foi decisivo
para que todos estivessem seguros e comprometidos ao longo de todo o
processo de execução. Durante as duas semanas de Operação em
Capixaba foram realizadas 35 oficinas distintas, tanto na zona urbana,
quanto na área rural totalizando 111 com as repetições tanto na zona
urbana, quanto na rural. Ao todo foram 6.355 minutos de atividades
correspondendo 4,4 dias. O público abrangido foi de 3.679 pessoas que
correspondeu 42% da população do município. A maioria do público 1357
(37%) era do gênero feminino. Quanto à idade 1.226 pessoas (33%) eram
adolescentes entre 11 e 17 anos de idade, 1.163(31%) crianças (0 ? 10
anos), 1.000 (27%) adultos (18 ? 59 de idade) e 128 idosos (3%), 236
(6%) pessoas não informaram a idade. Mais de 1.000 certificados foram
distribuídos para os participantes das oficinas formativas. O objetivo da
equipe da UFRGS na Operação Vale do Acre foi alcançado com êxito e o
plano de trabalho foi cumprido conforme planejado focando na formação
de multiplicadores. Foi um momento em que os graduandos conseguiram
compartilhar com a sociedade aquilo que aprendem dentro da instituição
de ensino e puderam vivenciar uma realidade diferente da sala de aula
onde coube a eles, mais do que propor, saber escutar e ao mesmo tempo
aprender experiências vivenciadas junto à comunidade em questão. Para

os professores o momento foi de deixar o protagonismo das salas de aula
permitindo o protagonismo dos estudantes Rondonistas. Por fim a
experiência enriquecedora deixou um legado para o município de
Capixaba e para os integrantes da equipe.

