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Projeto Rondon® - Associação Nacional dos Rondonistas - 19 de outubro de 2009

PROJETO	RONDON®	ON	LINE 9090
Este é o primeiro Rondon On Line sobre o ENCONTRO DO RECIFE, dos 

cinco que relatam as reuniões do Projeto Rondon® Nacional e coordenações 
estaduais do Nordeste com o Ministério da Ciência e Tecnologia, SUDENE, 
Comando Militar do Nordeste e empresários interessados em participar de 

nossas operações. A divisão das matérias visou apenas a facilitar o envio por 
e-mail, com texto e fotografi as que demonstram a importância das reuniões.

ENCONTRO DO RECIFE: SUCESSO 1

Museu da Cidade do Recife

MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA
LIBERA CONTRATO 

COM PROJETO 
RONDON®

PARA ANÁLISE E
 IMPLEMENTAÇÃO 

EFETIVA
DOS CENTROS 
VOCACIONAIS 

TECNOLÓGICOS
O Ministério da Ciência e Tec-

nologia - MCT liberou para o Proje-
to Rondon® - Associação Nacional 
dos Rondonistas, por intermédio 
do CNPq, recursos sufi cientes para 
operações visando a consolidar e ex-
pandir os Centros Vocacionais Tec-
nológicos – CVT, a fortalecer a rede 
nacional de difusão e popularização 
da Ciência e Tecnologia, e ampliar a 
oferta de pontos de acesso ao conhe-
cimento científi co e tecnológico.

Os dirigentes do Projeto Ron-
don® reuniram-se durante parte da 
manhã e toda a tarde de 23 de setem-
bro na sede da SUDENE, no Recife, 

com diretores e técnicos de alto ní-
vel da instituição federal responsável 
pela promoção do desenvolvimento 
do Nordeste, com o objetivo de ace-
lerar a celebração de termos de com-
promisso entre as duas instituições.

O Coordenador Geral dos Fun-
dos Setoriais do MCT, Aldo Pinheiro 
da Fonseca, informou ao presidente 
Nacional do Projeto Rondon®, Sér-
gio Mário Pasquali, e aos presidentes 
estaduais do Nordeste que “se cum-
priu a decisão do Ministro da Ciên-
cia e Tecnologia, Sergio Rezende, de 
começar a colocar em efetivo fun-
cionamento esses centros”. Os en-

tendimentos que levaram à decisão 
decorreram de encontro do Ministro 
Sergio Rezende com Sérgio Mário 
Pasquali, Presidente do Projeto Ron-
don® Nacional, em Brasília (Ron-
don Notícias 14).

As operações do Projeto Ron-
don® serão no Ceará, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Minas Gerais, Goi-
ás, Distrito Federal e Rio de Janeiro, 
podendo ser incluídos Espírito San-
to, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do 
Norte, Bahia e, possivelmente, Ma-
ranhão. Os universitários seleciona-
dos pelo Projeto Rondon® atuarão 
nos estados onde estudam.

Aldo Fonseca entrega aos coordenadores do Nordeste, Espírito Santo, Rio  
de Janeiro e Minas Gerais  a documentação do MCT para o contrato com o 

Projeto Rondon® Nacional de operações no Nordeste. 
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CONFIANÇA NO 

PROJETO 
RONDON® 
CONDUZ A 

OPERAÇÕES 
PARA OS CVT

O Coordenador Geral dos Fun-
dos Setoriais do MCT informou que 
306 CVT foram implantados e novos 
serão instalados. Vinte e cinco por 
cento deles estão no Nordeste. Os 
CVT, além de unidades de ensino 
e de profissionalização, são centros 
voltados para a difusão do acesso 
ao conhecimento científico e tecno-
lógico, de conhecimentos práticos 
na área de serviços técnicos e de 
transferência de conhecimentos tec-
nológicos no seu meio de atuação. 
Entidades públicas de caráter comu-
nitário estão direcionados à capacita-
ção tecnológica da população e arti-
culação de oportunidades concretas 

de inserção profissional-produtiva 
do trabalhador de todas as idades, 
como unidade de formação profis-
sional básica, técnica ou tecnológica, 
de experimentação científica, de in-
vestigação da realidade que cerca os 
envolvidos e prestação de serviços 
especializados.

Os CVT deverão articular-se 
fortemente às estratégias locais, 
construídas em colaboração com 
estados, municípios, instituições de 
ensino (universidades, escolas, etc.) 
institutos de pesquisa, centros e mu-
seus de Ciência e Tecnologia, entre 
outros, contribuindo para o seu fun-
cionamento e desenvolvimento de 
conteúdos, a partir das necessidades 
detectadas.

INTERESSE 
SOCIAL ELEVADO

Aldo Pinheiro da Fonseca disse 
que o MCT não tem atribuições exe-
cutivas, “porque somos de fomento 
à pesquisa científica e tecnologia, e 

o Projeto Rondon® será usado nas 
áreas mencionadas, segundo o foco 
temático e o interesse social. Assumi 
essa tarefa após o primeiro contato 
de Dário Emerenciano, presidente 
do Projeto Rondon® em Pernambu-
co, que marcou audiência da direção 
nacional do Projeto Rondon® com o 
Ministro Sergio Rezende. O ministro 
incumbiu o Secretário Nacional de 
Ciência e Tecnologia, Joe Valle, e ele 
a mim, de encaminhar o contrato.”

O Projeto Rondon® deve elabo-
rar seu plano de trabalho para atuar 
logo em 50 CVT nos estados citados, 
e o CNPq - executor do contrato - li-
berará os recursos, em face dos pla-
nos. A análise prevê levantamento de 
como estão funcionando os centros 
e a perspectiva de atuação. O MCT 
vai criar um formulário com o qual 
os universitários trabalharão. Caberá 
ao Rondon® definir o modo opera-
cional.

Pasquali lembrou que “o Projeto 
Rondon® dispõe de uma massa enor-
me de universitários que querem atu-
ar como voluntários e não têm tido 
oportunidade. Agora terão!” Disse 
aos presidentes estaduais do Proje-
to Rondon® para se organizarem e 
se articularem objetivamente com 
governadores dos estados, prefeitos 
e empresários: “A integração regio-
nal pode ser ampliada com o Projeto 
Rondon®, capaz de mobilizar uni-
versitários de todo o País, em parti-
cular do Nordeste, treiná-los, com 
rendimento bem maior. A SUDENE 
pode voltar suas vistas para os uni-
versitários e o potencial enorme deles 
na parte técnica, humana e cultural.”

“Vim aqui pedir à SUDENE que 
use os universitários em benefício 
das populações do Nordeste e mais 
ainda da participação dos próprios 
universitários nas questões nacio-
nais” – concluiu o presidente do Pro-
jeto Rondon® Nacional. 

Aldo concluiu afirmando que 
as posições da SUDENE “vêm ao 
encontro do que pensamos. O MCT 

E-D: Dário Emerenciano, Lusia Gonçalves, Idalvo Emerenciano e 
Manoel dos Santos recebem das mãos de Aldo Fonseca, do MCT,  

documentação que orienta ações para implementação dos 
Centros de Vocação Tecnológica no Nordeste.



antes era pesquisa, pesquisa, pes-
quisa, sem se preocupar com a di-
fusão. Agora, concretamente, fa-
remos um Termo de Cooperação 
com a SUDENE. Será um acordo 
técnico, uma agenda para cami-
nharmos juntos. Desejamos fazer 
funcionar os Centros Vocacionais 
Tecnológicos. Precisamos da SU-
DENE para isto e o Projeto Ron-
don® será importante.” 

Guilherme Maia Rebouças, 
diretor da SUDENE, destacou a 
importância da visão do MCT, 
reiterando ser “preciso conhecer 
melhor os locais, ver as coisas no 
LOCAL, acrescentar a sabedoria 
de ir aos locais. Não é somente 
uma coisa ou outra. É a integra-
ção das duas”. Foi aplaudido.
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Lusia Morais Gonçalves, representante do Projeto Rondon® no Piauí, detalha 
com Aldo Fonseca, do MCT, aspectos das futuras operações ligadas aos CVT.


