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Apresentação

O Projeto RONDON® Minas é uma Organização da Sociedade Civil 
(OSC), sem fins lucra�vos, criada em 2005. Possui vasta 
experiência de atuação em conjunto com a rede pública e privada, 
por meio de uma cooperação técnica, financeira e solidária. O 
Projeto RONDON® Minas é registrado junto ao Ins�tuto Projeto 
RONDON®, com sede em Brasília (www.projetorondon.org.br) e 
autorizado a desenvolver ações em Minas Gerais. 

Trabalho realizado
Ÿ As ações são desenvolvidas em duas vertentes:
a) Ação Regional - intervenção social em municípios mineiros, priorizando as regiões mais vulneráveis de MG; 
b) Ação Local - intervenção social em municípios de BH e Região Metropolitana priorizando áreas de extrema 
vulnerabilidade social. 

Ÿ Metodologia de trabalho comunitário e gestão par�cipa�va dos trabalhos, das pesquisas, diagnós�cos 
socioespaciais, planos técnicos de diversas áreas de conhecimento em prol do desenvolvimento integrado e 
sustentável das comunidades. 

Ÿ Atuação social considerando o princípio da economicidade em executar ações de promoção e avaliação das 
polí�cas públicas existentes e demandas dos parceiros com recursos o�mizados, devido ao engajamento de 
número significa�vo de voluntários.

Ÿ Toda a experiência da ins�tuição se orienta pela ó�ca dos direitos humanos (fundamentado nas diretrizes de 
acordos nacionais e internacionais), empreendedorismo social e sustentabilidade. 

Equipe

O Projeto RONDON® Minas é formado por professores e funcionários de universidades, profissionais técnicos, 
universitários de ins�tuições de ensino superior públicas e privadas, profissionais de Organizações da 
Sociedade Civil (OSC’s) e ins�tuições públicas parceiras.

Projetos realizados

Projeto RONDON  Minas ® Projeto RONDON  Turismo® Projeto RONDON  Travessia®

Projeto RONDON  Resíduos®

Parceiros: PUCMinas, 
IDENE/SEDVAN, SERVAS/Governo 
do Estado de Minas Gerais

Parceiros: Ministério do 
Turismo/Governo Federal e 
PUCMinas

Parceiros: PUC Minas, 
SEDESE/Governo do Estado de 
Minas Gerais 

Parceiros: Fundação Estadual do 
Meio Ambiente/MG e PUCMinas

Parceiros: ESAF, Receita Federal, 
INSS, Defensoria Pública da União

Parceiros: PUC Minas, outras IES, 
associações de moradores, APAC, 
prefeituras, Organizações da 
Sociedade Civil

Parceiros: Justiça Federal, DNIT, 
Defensoria Pública da União, 
Ministério Público Federal, Caixa 
Econômica Federal 
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a 2009

    2011
a 2013

Projeto RONDON  Direitos Humanos ®

    2013
a 2016

    2005
a 2013

    2013
a 2014

Projeto RONDON  Local® Projeto RONDON® Local Direitos 
Humanos 

   2005
a 2009

Projeto RONDON  Nacional ®

Parceiros: Ministério da Defesa e 
Ministério da Educação



Diagnós�co e desenvolvimento 
de ações em prol do meio 
ambiente local; formação e 
incen�vo ao consumo cons-
ciente; gestão e tratamento de 
resíduos sólidos e reciclagem 
de materiais. Organização de 

grupos de catadores de materiais recicláveis para ações de 
geração de renda. Realização de a�vidades junto à população e 
servidores públicos. Desenvolvimento de projetos voltados 
para a conservação ambiental.

Realização de ações de capacitação, de socialização 
e mobilização de diversos públicos para desen-
volvimento e fortalecimento das polí�cas públicas e 
de melhoria da qualidade de vida. Formação de 
grupos de idosos, crianças, jovens, mulheres, 
pessoas com deficiência e outros, a par�r do 
trabalho com temá�cas da saúde, meio ambiente, 
geração de renda, 
cultura, educa-
ção, assistência 
soc ia l ,  lazer  e 
valores humanos.

Direito à Cidade e à Moradia - Espaços Públicos, Habitação e Saneamento 

Estruturação de um programa 
de assistência técnica voltado 
para a melhoria das condições 
de habitabilidade em assenta-
mentos precários nas comu-
nidades. Construção de uma 
cultura do Direito à Cidade, 
priorizando as populações 
mais vulneráveis, através de 
assessoria técnica diagnós�cos 
locais, formação técnica de jovens e adultos, projetos nas áreas de 
tecnologia, arquitetura, urbanismo, engenharia e educação, visando 
o empoderamento dos moradores sobre as questões de seu 
território. Assessoria/consultoria em projetos estruturais para as 
prefeituras parceiras.

Diagnós�co das potencialidades econômicas, 
culturais e sociais locais, incen�vo ao 
empreendedorismo, capacitação para a 
formação de agentes mul�plicadores e 
lideranças locais. Desenvolvimento de ações 
voltadas para a geração de emprego e renda 
na comunidade.

Empreendimento social e geração de renda

Diagnós�co das manifestações culturais e dos espaços 
públicos relacionados à prá�ca de a�vidade �sica e espor�va; 
mobilização de grupos; desenvolvimento do trabalho cole�vo 

entre jovens e crianças através 
de jogos e brincadeiras visando 
melhoria no convívio social e 
desenvolvimento pessoal; for-
mação de professores e gestores 
na área de esporte.

Organização de grupo de 
jovens de escolas pú-
blicas e privadas para o 
repasse de conhecimen-
tos prá�cos em tecno-
logias sociais, forma-ção 

para a cidadania, cultura de paz, educação em direitos 
humanos e orientação profissional. Capacitação nas áreas de 
saúde, nutrição, meio ambiente, cultura, espiritualidade, 
empreendedorismo e formação polí�ca.

Desenvolvimen-
to de cursos e 
workshops sobre 
as temá�cas de 
educação fiscal e 
p rev i d e n c i á r i a 
para funcionários públicos, lideranças locais e 
comunidade com obje�vo de fortalecimento dos 
direitos sociais. Formação de diversos públicos em 
Educação Financeira.

Esporte, lazer e vida saudável
Diagnós�co da situação 
de saúde do municí-
pio/bairro determinan-
do as principais patolo-
gias que acometem 
essa região, do serviço 
de saúde oferecido, 
formas de acesso ao serviço de saúde nos três níveis 
de atenção (primário, secundário e terciário), e 
qualidade do serviço ofertado. 

Educação para a vida 

  

Meio Ambiente e Gestão de Resíduos

Educação Fiscal e PrevidenciáriaFormação de jovens

      Ações socioeduca�vas com grupos

Prevenção e Promoção da Saúde 

Oito temá�cas:



Metas

Mônica Abranches - Presidente  (31) 99268-1712
Hélia Leomara - Vice-presidente (31) 99810-8516
Alexandre Dutra - Comunicação (31) 98724-8997www.rondonminas.wordpress.com

Para rondonistas 
Formação - preparação de profissionais tecnicamente qualificados e é�ca e socialmente engajados nas 
questões sociais do país;
A�tude - desenvolvimento de projetos sociais em diversas áreas de conhecimento a serviço da qualidade de 
vida da população ;
Transformação - melhoria da qualidade de vida das comunidades e garan�a de direitos sociais;

Para comunidades beneficiadas
Formação -capacitação da população em diversas áreas sociais (saúde, educação, cultura, assistência social, 
meio ambiente, habitação, geração de renda), através de ações de mobilização comunitária e ações 
socioeduca�vas;
A�tude - desenvolvimento de um espírito empreendedor e protagonista da população;
Transformação - melhoria da qualidade de vida das população e garan�a de direitos sociais;

Como par�cipar

As prefeituras ou comunidades interessadas em receber as ações do Projeto RONDON  Minas devem se ®
cadastrar pelo site  www.rondonminas.wordpress.com

Os universitários e profissionais formados deverão fazer cadastro no site 
www.rondonminas.wordpress.com e participar da seleção para as novas intervenções. Em 
seguida, devem realizar o curso de formação do Projeto RONDON  para conhecer mais sobre ® Minas
a instituição e as intervenções já realizadas. 

rondonminas@gmail.com

Associe-se

Faça parte desse �me e contribua para o desenvolvimento integrado e sustentável de comunidades do nosso 
estado. A transformação social começa quando você resolve fazer parte! Para se associar, basta acessar a 
página  e seguir os passos.www.rondonminas.wordpress.com/associe-se/

 
Contatos

 

PROJETO RONDON® MINAS

Realização
Parceria

Fases das ações

1) Cadastro das prefeituras e visita precursora; 
2) Cadastro, seleção e capacitação da equipe;
3) Trabalho de Campo 1: realização de Diagnós�co Social da comunidade (diagnós�co socioespacial 
par�cipa�vo, entrevistas com representantes do poder público, lideranças locais e outras en�dades) e 
atendimento às demandas do poder público; 
4) Trabalho de Campo 2: realização de trabalho social junto à população local para atender os resultados do 
diagnós�co. 
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