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                                               Desde 1989  

Coordenadora do CENPRE e bolsistas no Projeto Rondon 

Sob a coordenação da professora Cristiane Barros Marcos (Instituto de Ciências 

Biológicas- ICB e Coordenadora do Centro Regional de Estudos, Prevenção e 

Recuperação de Dependentes Químicos - CENPRE) com o apoio da professora 

Adriana Leonhardt (Instituto de Oceanologia - IO) oito acadêmicos da FURG 

estiveram no norte de Minas Gerais realizando minicursos e oficinas nas áreas 

de saúde, educação, culturas, direitos humanos e justiça. 

Essa ação refere-se a Operação Catopê do Projeto Rondon -projeto nacional do 

Ministério da Defesa. 

Luiza Braz Teixeira (Direito), Leticia Costa Alves (Psicologia), Zari Morais 

Trindade (Letras Português), Marina Anzolin (Medicina), Ana Carolina Paes 

(Psicologia), Elton Luiz Silveira (Física), Filipe Ferreira de Pinho (Psicologia) e 

Estefanea Coltro (Medicina) trabalharam durante duas semanas com as 

professoras junto a população do município, sobretudo na zona rural. 

Foram realizadas atividade sobre prevenção e tratamento de Mal de Chagas, por 

exemplo, que é uma doença que tem sido causa de muitas mortes naquela 

região. Além das palestras e oficinas, ocorreram visitas domiciliares para a 

população mais distante das escolas onde eram realizadas as atividades. 

Higienização de alimentos, prevenção ao uso de drogas, cuidados com a água, 

sexualidade e saúde reprodutiva, autoestima, saúde da mulher, direitos da 

criança e do adolescente, leitura de histórias e lendas, foram alguns dos temas 

trabalhados com adultos, crianças e jovens. 

Além da equipe da FURG estava lá a equipe do Centro Universitário UNIFAFIBE, 

de Bebedouro – SP. Eles foram responsáveis por atividades relativas ao meio 

ambiente, comunicação, trabalho, tecnologia e produção.  Como por exemplo, 

oficinas de horticultura e mundo do trabalho. 

As equipes da FURG e da UNIFAFIBE uniram-se na realização dos trabalhos, 

desenvolvendo o verdadeiro sentido da extensão universitária, com trabalho em 

equipe fortalecido e em benefício da comunidade. Em poucos dias as equipes 

nominaram-se “Unifafurg”, uma forma divertida de demonstrar o espírito de grupo 

– questão está extremamente relevante para o aprendizado dos alunos 

rondonistas. 

Também o sargento Getúlio, do 55º Batalhão de Infantaria de Montes Claros/MG 

foi designado pelo Ministério da Defesa para acompanhar o grupo nesse período 

para garantir a segurança. 
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Além do município de Pedras de Maria da Cruz, outros 12 municípios daquela 

região receberam as ações de instituições de ensino superior brasileiras nestes 

dias. 

No dia 4 de agosto ocorreu encerramento da operação na sede da OAB de 

Montes Claros, organizada pelo Ministério da Defesa. 

 


