
PROJETO RONDON 2016: EQUIPE UNCISAL CONHECENDO O BRASIL ALÉM DOS LIVROS – 
OPERACÃO ITAPEMIRIM  

 
 
 
No dia 15 de julho de 2016, discentes e docentes da UNCISAL, juntamente com o sargento 
Hassan Sayegh (anjo da equipe) chegam ao 38° Batalhão de Infantaria em Vila Velha – ES 
para a cerimônia de abertura da Operação Itapemirim. 
 



 
A equipe UNCISAL vivenciaram durante três dias a rotina militar dentro do 38° Batalhão de 
Infantaria, como o toque de alvorada, refeições no rancho, formatura militar e exploraram o 
entorno do batalhão na subida do morro da Ucharia onde fica localizada a bandeira do 
Brasil. Além disso, tiveram uma grande oportunidade de conhecer de perto a belíssima 
estrutura do batalhão.  



 
A equipe demonstrou orgulho e competência ao estender a bandeira da UNCISAL, 
representando os nordestinos, como a única IES do Nordeste na Operação Itapemirim.  



 
Alunos chegam ao topo do morro da Ucharia e tem uma visão privilegiada de todo o 38°  
Batalhão de Infantaria e parte da cidade de Vila Velha. 



 
Desbravando a rica cultura histórica de Vila Velha – ES. Visita ao sítio histórico de Vila Velha 
– ES.  
 



 
Visita ao Palácio Anchieta, sede principal do governo do estado.  



 



Guiados pelo sargento Hassan, a equipe explorou suas capacidades físicas em um passeio 
turístico ao subir andando o Morro do Moreno e o Convento da Penha. Grande 
oportunidade para integrar o grupo e conhecer suas potencialidades.  
No dia 18 de julho de 2016, juntamente com o auxílio do exército, a equipe viajou para a 
cidade de Ibatiba-ES, local onde irá desenvolver diversas atividades em saúde e educação 
para a população até o dia 30 de julho.  

 



 
 



 
Equipe UNCISAL organiza todas as atividades a serem desenvolvidas.  
 
Equipe:  
Discentes: Maria Rosa e Vanessa Porto 
Doscentes: José Euderaldo Filho, Silmara Silva, Allan Lopes, Kassyara Lima, Danylo Cabral, 
Ahyas Alves, Andrea Cunha e Júlia Letícia Onório. 
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