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ANEXO V 

 
FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

MODALIDADE CURSO DE EXTENSÃO 

 

1 TÍTULO: NEaDUNI REÚNE PARCERIAS E ESTENDE OS BRAÇOS; DO LIXO AO CONFORTO DE UMA 

MORADIA SUSTENTÁVEL 

2 COORDENADOR(a): Beatriz Helena Dal Molin 

3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: A partir de fevereiro de 2022 

4 INFORMAR: 

4.1 Esta atividade faz parte de algum PROGRAMA Extensão? NÃO ()   SIM (x): Qual?    

Coordenador(a) do PROGRAMA: 

Assinatura: 

4.2 Esta Atividade de Extensão está articulada (quando for o caso): ao Ensino ( x) à Pesquisa (x)   

5 UNIDADE ADMINISTRATIVA:   HUOP (  )    REITORIA (  )  NEADUNI (X) 

CAMPUS 
de: 

Cascavel 
(x) 

Foz do Iguaçu 
() 

Francisco 
Beltrão () 

Marechal Cândido 
Rondon () 

Toledo () NEaDUNI 
(X) 

6 CENTRO:  

CECA 
(X)  

CCET 
()  

CCBS 
()  

CCSA 
(x)  

CCMF 
()  

CECE  
()  

CCH  
()  

CCHEL 
()  

CCA 
()  

CCHS 
()  

CEL 
()  

CCS 
() 

 

7 GRANDE ÁREA 

() Ciências Exatas e da 
Terra 
() Ciências Biológicas 
() Engenharias 

() Ciências da Saúde 
() Ciências Agrárias 
(x) Ciências Sociais 
Aplicadas 

() Ciências Humanas 
() Linguística, Letras e Artes 
() Outros 

8 PALAVRAS-
CHAVE 

1- Transdisciplinaridade 2- Desterritorialização 3- EaD 

9 ÁREA 
TEMÁTICAPRINCI
PAL 

() Comunicação 
(x) Meio Ambiente 

() Cultura 
() Saúde 

() Direitos Humanos e 
Justiça 
() Tecnologia e Produção  

(X) Educação 
() Trabalho  

9.1 ÁREA 
TEMÁTICA 
SECUNDÁRIA 

() Comunicação 
(x) Meio Ambiente 

() Cultura 
() Saúde 

() Direitos Humanos e 
Justiça 
() Tecnologia e Produção  

(x) Educação 
() Trabalho  

10 OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENT
O SUSTENTÁVEL 
(ODS) 
Assinalar quantas 
opções forem 
necessárias 

1. ( ) Erradicação da Pobreza 
2. ( ) Fome Zero e Agricultura 

Sustentável 
3. (x ) Saúde e Bem-estar 
4. (x) Educação de Qualidade 
5. ( ) Igualdade de Gênero 
6. ( ) Água Potável e Saneamento 
7. ( ) Energia Acessível e Limpa 
8. ( ) Trabalho Descente e 

Crescimento Econômico 
9. ( ) Indústria, Inovação e 

Infraestrutura  

10. ( ) Redução de Desigualdades 
11. ( x) Cidades e Comunidades 

Sustentáveis 
12. ( ) Consumo e Produção 

Sustentáveis 
13. ( ) Ação contra a mudança global 

do clima 
14. ( ) Vida na água 
15. ( ) Vida Terrestre 
16. ( ) Paz, Justiça e Instituições 

Eficazes 
17. ( x) Parcerias e meios de 

implementação 
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11 LINHA DE 
EXTENSÃO 

(assinalar apenas 
1 opção): 

 

() Alfabetização, leitura e 
escrita 
( ) Artes cênicas 
( ) Artes integradas 
( ) Artes plásticas 
( ) Artes visuais 
( ) Comunicação estratégica 
(x ) Desenvolvimento de 
produtos 
( x) Desenvolvimento 
humano 
( ) Desenvolvimento regional 
( ) Desenvolvimento rural e 
questões agrárias 
( ) Desenvolvimento 
tecnológico 
( ) Desenvolvimento urbano 
( x) Direitos individuais e 
coletivos 
( ) Divulgação científica e 
tecnológica 
( ) Educação profissional 
( ) Empreendedorismo 
( ) Emprego e renda 
( ) Endemias e epidemias 
( ) Esporte e lazer 
( ) Estilismo  

() Fármacos e 
medicamentos 
() Formação de 
professores  
() Gestão do trabalho 
() Gestão 
informacional 
() Gestão institucional 
() Gestão pública 
(x) Grupos sociais 
vulneráveis 
() Infância e 
adolescência 
() Inovação 
tecnológica 
() Jornalismo 
() Jovens e adultos 
() Línguas 
estrangeiras 
() Metodologia e 

estratégias de 
ensino/aprendizag
em 

() Mídias  
() Mídias-artes 
() Música 
() Organizações da 

sociedade civil e 
movimentos 
sociais populares 

() Patrimônio cultural, 
histórico e natural 
() Pessoas com 
deficiências, incapacidades 
e necessidades especiais  
() Propriedade intelectual e 
patente  
() Questões ambientais 
() Recursos hídricos 
() Resíduos sólidos 
() Saúde animal 
() Saúde da família 
() Saúde e proteção no 
trabalho 
() Saúde humana 
() Segurança alimentar e 
nutricional 
() Segurança pública e 
defesa social 
() Tecnologia da 
informação 
() Terceira idade 
() Turismo 
() Uso de drogas e 
dependência química 

 
12 PÚBLICO-ALVO: Acadêmicos e professores, comunidades carentes, entidades dos bairros, líderes 
políticos e empresas parceiras 
13 NÚMERO DE PESSOAS A SEREM BENEFICIADAS: em torno de 100 a 150 famílias carentes que 
necessitem de moradia mais digna e barata e ecológica. Podendo aumentar à medida que se inscreverem 
no projeto. 
 
14 CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 horas 
 
15 Nº DE VAGAS: 150 
 
16 LOCAL DA INSCRIÇÃO: junto às associações de bairros e lideranças locais e pelo site 
https://extensao.avea.unioeste.br/moodle/ 
 
17 RESUMO: 
A atividade de Extensão  denominada NEaDUNI REUNE PARCERIAS E ESTENDE OS BRAÇOS: DO LIXO AO 
CONFORTO DE UMA MORADIA DIGNA objetiva realizar uma experimentação junto às comunidades 
carentes e junto aos assentamentos, com o intuito de desterritorializar conhecimentos que foram 
adquiridos no decurso da formação pela modalidade EaD, do curso de Tecnologia em Administraçao 
Pública, para dar testemunho da qualidade do curso feito e demonstrar que a Universidade pode realizar 
bons trabalhos que nasceram nas componentes curriculares dos cursos e extender ações que visem o bem 
comunitário. Assim, a partir da  componente curricular: GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL, ministrada 
pelo Professor Dr. Geysler Régis Flor Bortolini, nasce o referido projeto apresentado por um estudante do 
referido curso, com os objetivos de desenvolver o aprendido, junto às comunidades da periferia e 
assentamentos, para demonstrar as possibilidades de desterritorializar conhecimentos adquiridos por 
meio dos estudos propiciados pela modalidade EaD para que ao reterritorizalizarem-se em forma de 
relatório demonstrem que o conhecimento deve sempre gerar novos conhecimentos, parcerias e ações 

https://extensao.avea.unioeste.br/moodle/
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que visem o bem comum. Juntando parcerias com os cursos de Engenharia Civil e Elétrica, Gestão Pública, 
Letras, e Administração Rural da Unioeste, em soma com líderanças políticas e  comunitárias, bares e 
restaurantes, associação de artesãos de Cascavel e outras, pois, pretende-se realizar o referido projeto a 
partir da coleta de garrafas pet e outros produtos recicláveis e, assim construir casas e móveis, 
(https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=casas+de+garrafa+pet), para as famílias inscritas, 
bem como promover a iluminação por meio do projeto nacional Litro de Luz. 
(https://www.litrodeluz.com/).  
Levando em consideração as proposições da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, principalmente o ODS4 onde as propostas da Educação de Qualidade sejam inclusivas e 
equitativas, promovendo e oportunizando a aprendizagem para todos. E, mais especificamente na meta 
4.7 que estabelece que os alunos ao adquirirem conhecimentos e habilidades por meio da educação 
possam contribuir com a construção e melhoria de instalações físicas promovendo a dignidade para 
crianças e pessoas, primando pelos direitos humanos à uma vida com dignidadade e garantidadora de 
equidade à todos (Transformando nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Agenda2030.pdf) . 
 
18 PROGRAMAÇÃO: 
1º movimento – montagem do projeto e contato com as lideranças, com a coordenação do NEaDUNI e 
com os cursos da Unioeste, já mensionados;  
2º movimento – reunir os líderes comunitários, políticos e demais interessados e propor as campanhas 
de coleta de garrafas pet e outros produtos recicláveis  e mostrar as várias possibilidades da sua obtenção. 
E a partir da coleta de garrafas pet e outros materiais como entulhos, a base inicial para a construção de 
casas, parques, quiosques para as atividades de artesanato e outras atividades educativas; 
3º movimento – iniciar a inscrição e o registro dos participantes que terão dois tipos de participação: os 
estudantes inscritos de forma voluntária receberão certificação por meio do sistema de eventos e as 
demais lideranças e famílias a serem beneficiadas terão sua inscrição para controle e participação e 
registro  por filmagens (vídeos), fotografias e da plataforma: https://extensao.avea.unioeste.br/moodle/  
4º movimento – elaboração do plano de ação com datas e locais de coleta, parcerias envolvidas e 
primeiras experimentações. 
5º movimento – ouvir os estudantes de engenharia civil, elétrica, administração rural, do curso de letras, 
cursos do CCSA e, demais parceiros, para o início das primeiras ações;  
6º movimento – coletar os materiais: garrafas pet, latinhas, cerragem,  sobras de demolição que 
possibilite o início da primiera casa e dos primeiros móveis  a serem feitos com os materiais recolhidos;  
7º movimento – aplicar esse material enfatizando a sustentabilidade e durabilidade que eles apresentam 
e como podem se tornar, além de elementos despoluentes do meio ambiente, um local para moradia 
digna; 
8º movimento – estabelecer tarefas entre os estudantes que farão o registro, as ações, as plantas e o 
plano de atividades e contabilidade do projeto a ser desenvolvido; 
9º movimento – analisar os resultados, colher depoimentos e imagens para uma exposição do trabalho 
na Unioeste como forma de reterritorializar o conhecimento; 
10º movimento – fazer a devolutiva dos resultados da experimentação por meio de artigos e 
apresentações em revistas e eventos de natureza centífica. 
 
19 EQUIPE DE TRABALHO: 

19.1 SERVIDORES UNIOESTE (preencher um quadro para cada participante) 
 
19.1.1 NOME COMPLETO: Beatriz Helena Dal Molin 
                           

CPF:                             
           (X) Docente Efetivo            () Docente Temporário      
                          ()Agente Universitário 

Regime de Trabalho:      40 horas Carga Horária semanal dedicada à atividade:      4 horas 

Colegiado: Mestrado e Doutorado em Letras Centro: CECA 

Unidade Administrativa:  () HUOP   () REITORIA   () CAMPUS de: 

E-mail: beatriz.molin@unioeste.br 
            Biabem2001@gmail.com 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=casas+de+garrafa+pet
https://www.litrodeluz.com/
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Agenda2030.pdf
https://extensao.avea.unioeste.br/moodle/
mailto:beatriz.molin@unioeste.br
mailto:Biabem2001@gmail.com
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Telefone: (45) 99971-5195 

Endereço: 

 

19.1.2 
FUNÇÃO: 

(X) Coordenador(a)* () Supervisor(a) () Instrutor(a) 

() Subcoordenador(a)* () Colaborador(a) () Consultor(a) () Ministrante 

                                  * Apenas um participante por atividade 
 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE _______________________________________________________ 
 
ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA** __________________________________________________ 
** quando se tratar da participação de técnico-administrativo com carga horária 

PLANO DE TRABALHO (descrever as atividades que serão desenvolvidas): 
- Indicar referencial teórico; 
- Promover discussões sobre o que será realizado; 
- Orientar sobre o plano de ação a ser elaborado em conjunto com os envolvidos; 
- Sugerir parcerias e acolher os voluntários das comunidades envolvidas; 
- Orientar sobre encaminhamentos a serem desenvolvidos para a realização dos movimentos já 
descritos e outros que por ventura se fizerem necessários; 
- Direcionar os trabalhos realizados pela coordenação, autoria do projeto e lideranças envolvidas; 
- Incentivar os acadêmicos a participarem do projeto; 
- Articular a interação das professoras com os acadêmicos surdos;  
- Disponibilizar uma sala no RNP para a realização das reuniões que não puderem ser presenciais;  
- Divulgar o projeto nas mídias;  
- Conduzir as ações e os registros fotográficos e por outras mídias sobre andamento do projeto e sugerir 
alterações, se necessário. 

 
 
19.3 DISCENTES e SERVIDORES DA UNIOESTE: 

NOME COMPLETO Curso Série Turno 
C/H 

sema- 
nal 

TELEFONE E E-MAIL 
 

CPF/REGISTRO 
ACADÊMICO 

Alessandro Benício 
Pereira 

Gestão Pública 
/ NEaDUNI 

atuan
te 

integral 20 45 99124 8812 
255466198-18 

João Mateus Letras 3 ano     

PLANO DE TRABALHO (descrever as atividades que serão desenvolvidas): 
- Articular participantes sobre o projeto proposto;  
- Discussão semanal sobre os movimentos realizados;  
- Planejamento e elaboração das atividades a serem ministradas; 
- Reunir as lideranças e dialogar com os beneficiados pelo projeto; 
- Reunir as parcerias estabelecidas realizando encontros de modo presencial ou síncronos via RNP do 
NEaDUNI;  
- Interagir de forma clara e específica com os envolvidos;  
- Levantamento das dificuldades apresentadas pelos parceiros e beneficiários;  
- Discutir com as parcerias sobre a melhor metodologia a ser adotada; 
- Contato direto e frequente com as coordenadorias e lideranças; 
- Interação com professores dos cursos de contabilidade e administração e demais cursos; 
- Elaboração de relatório e apresentação de imagens dos movimentos realizados;  
- Produção e publicação de artigos e relatos; 
- Apresentação de trabalhos em seminários e congressos e exposição fotográfica e videográfica na 
Unioeste. 

 
19.4 MEMBROS DA COMUNIDADE/PARTICIPANTES EXTERNOS 
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NOME 
COMPLET

O *  

C/H 
SEMANAL 

INSTITUIÇÃ
O / 

ENTIDADE 

TELEFONE E 
E-MAIL 

CPF Nº* DATA 
NASCIMENTO* FUNÇÃO 

  Unioeste     

 
 Lideranças 

de bairros 
 

  Intérprete de 
Libras 

 
 Lideranças 

políticas 
 

  Intérprete de 
Libras 

       

       

       

PLANO DE TRABALHO (descrever as atividades que serão desenvolvidas): 

*dados necessários para o pagamento do seguro de vida em caso de estudantes e professores da 
Unioeste, 
 
20. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Receitas Despesas 

Inscrições  Honorários  

Convênios  Passagens  

Patrocínios  Alimentação  

  Hospedagem  

Fonte(s) Financiamento(s)  Divulgação  

  Material de Consumo  

  Xerox  

  Certificados  

  Outros (especificar)  

Total  
Total  

Saldo Previsto  

 

21 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
21.1 ÓRGÃO GESTOR DOS RECURSOS FINANCEIROS 

IDENTIFICAÇÃO: 
        () UNIOESTE: () PRAP () SECRETARIA FINANCEIRA 

 

() FUNDAÇÃO:       

 

() OUTROS:  

 
 
 

______________________________________________________ 
Local e data 

 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Coordenador(a) da 
Atividade 


