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Com satisfação que retornamos o
nosso contato com a comunidade para
destacar algumas das nossas ações na
PROEX. Inicialmente destacamos o
grande empenho de todos os
extensionistas da UNIOESTE no pensar
e realizar de modo alternativo a
extensão no contexto da pandemia.
Algumas medidas foram formalizadas
por instruções de serviço e alterações
em resoluções, como a adesão aos
ODS, novos formulários foram criados
(alteração da resolução 058/2020-
CEPE), a organização interna das
Prestações de Serviço (Resolução
058/2021-COU), dada a criação de
resolução específica,
acompanhamento na criação da
resolução para inserção curricular da
extensão (085/2021-CEPE).

Neste ano de 2021 a Pró-Reitora de
Extensão da UNIOESTE, professora
Fabiana Veloso, foi indicada e assumiu
a coordenação do Fórum Sul e do
Fórum Paranaense de Extensão,
representando essas esferas no Fórum
Nacional e na ABRUEM. Nestes
espaços, e também no Conselho
Estadual de Educação, articulou as
discussões sobre o processo de
inserção curricular da extensão, a
abordagem frente ao enfrentamento
da COVID-19, as possibilidades de
atividades de extensão no formato
remoto e discutindo possibilidades de
fomento para a universidade e sobre a

Extensão do Futuro. 
 
Neste ano de 2021 alguns dos
desafios: discutir, remodelar e
formalizar projetos financiados com
nossos parceiros de fomento – em
especial a parceria com UGF/SETI
nos projetos NUMAPE/NEDDIJ e
Universidade sem Fronteiras para o
retorno presencial. Do mesmo modo
a grande quantidade de projetos e
programas que mesmo sem recurso
financeiro atuaram neste ano, de
modo totalmente voluntário,
realizando ações tão impactantes na
nossa sociedade.

Internamente a PROEX teve a
oportunidade de desenvolver com
toda sua equipe diversos projetos
(que serão descritos neste boletim),
que mantiveram em perspectiva o
envolvimento com a comunidade:
com os estudantes, os professores. 

A pró-reitora também buscou
contato para promover novas
parcerias com visitas ao Biopark, IDR,
SESA, SETI, Delegacia da Mulher e
Centro da Juventude. E agora
estamos projetando ações para
organização e divulgação em cada
Campi, dos projetos e seus parceiros
para promover um diálogo mais
amplo com os mesmos visando criar
oportunidades para que a
comunidade organizada possa
conhecer os projetos dos campi ao
mesmo tempo em que pretende

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste
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possibilitar aos extensionistas conhecer
outras formas de parcerias

Recebemos inúmeras sugestões,
remodelamos alguns trâmites
temporariamente e acolhemos muitas
propostas e elogios para a nossa
equipe.

Obrigada pelo carinho, atenção e
reconhecimento do trabalho da nossa
equipe.

Extensão em açãoExtensão em ação
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Fabiana Regina Veloso 
 

Pró-Reitora de Extensão da Unioeste

A extensão é uma dimensão da
educação superior já anunciada na
Constituição Federal desde 1988. Mas
um passo importante ocorreu em
maio de 2021, com o Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das
universidades públicas brasileiras

 (FORPROEX) momento que foi publicada a
política nacional de extensão universitária.
Nesta política, evidencia-se o objetivo e a
preocupação em contribuir com o
desenvolvimento da sociedade, assim
como garantir valores democráticos e de
equidade, por meio da articulação entre
ensino, pesquisa e extensão em suas
práticas acadêmicas. Desta forma, as
universidades têm buscado cumprir o seu
papel ao aproximar comunidade
acadêmica e sociedade, visando promover
e realizar ações que impactam em
transformação social, cultural, humana,
ética, econômica, tecnológica, formação
cidadã, entre outras dimensões. 

A partir disso, o Conselho Nacional de
Educação (CNE), em 2018 publicou a
Resolução nº 07, que estabelece as
Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira e regimenta o disposto
na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que
aprovou o Plano Nacional de Educação -
PNE 2014-2024. 

 A extensão universitária se configura como
considerável via de mão dupla entre
universidade e comunidade. Destaca-se
que a interação dialógica preconizada
nestes documentos significa interagir para
construir conhecimento a partir da
realidade social, ou seja, é preciso que a
universidade se aproxime da comunidade
para conhece-la nas suas demandas e
também no que ela tem a oferecer. É um
processo em que todos aprendem; o
estudante confronta o conhecimento
científico e teórico com o cotidiano da
comunidade que também oferece uma 
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perspectiva concreta que materializa
e consolida o conhecimento; a
comunidade explicita suas demandas
e tem acesso ao que a universidade
constrói enquanto dinâmicas,
metodologias, teorias e soluções
alternativas para os dilemas sociais;
a universidade, no seu papel de
contribuir para o desenvolvimento
social, se mostra um espaço aberto
em que o estudante, o docente
“professor e pesquisador” e também
a comunidade podem, juntos,
transformar um modo de
compreender e agir na realidade
social. 

A UNIOESTE tem se dedicado a
implantar esse processo e para isso
conta com o apoio de toda a
Universidade: PROGRAD, PROEX,
PRPPG promoveram debates que
resultaram na resolução 085/2021-
CEPE e recentemente ampliaram as
conversas mais aproximadas com as
Direções de Centro e coordenações
de curso para viabilizar a alteração
nos Planos Político Pedagógicos,
planos de ensino, sistemas de registro  
acadêmico e extensionista e trâmites
internos para viabilizar este
importante processo, que deve ser
concluído até dezembro de 2022.

Embora se trate de um processo que
já vem sendo discutido desde 2018,
somente no ano de 2021 as 

discussões se intensificaram, quando as
dúvidas e dificuldades tem surgido.
Observa-se que não há homogeneidade
na percepção e na organização interna
dos colegiados de curso. São atores
diferentes começando a perceber a
extensão na sua  realidade. Para
algumas áreas a percepção da relação
com a comunidade é mais visível pelo
viés da pesquisa, dos estágios
curriculares; mas também percebe-se
que alguns cursos não tomavam a
extensão como cotidiano na formação
do estudante.

Apesar disso, reconhecemos que este
processo está em fase de construção,
que por sua vez está trazendo a
extensão como um novo olhar para a
formação do estudante, para a
transformação da sociedade e para o
papel da universidade. É certo que
dificuldades tem surgido, por isso nos
debruçamos em ouvir e promover
debates em eventos da PROEX e da
PROGRAD. Talvez ajustes ainda sejam
necessários, mas também haverá muitas
contribuições sobre novas metodologias
e novos olhares sobre a extensão. Muitas
possibilidades podem ser socializadas
até que finalmente possamos
operacionalizar este importante passo
como um processo único e integrado. 

Estamos todos aprendendo com este
processo – o que para nós já significa
uma transformação da realidade.
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No ano de 2021 com o avanço da
vacinação da população as
atividades de extensão começaram,
aos poucos, retomar ao modo
presencial, levando em consideração
a segurança e preservação da vida
de todos os seus colaboradores,
comunidade acadêmica e
comunidade externa. Existem
atualmente 7650 atividades de
extensão cadastradas na PROEX até
a data atual de lançamento desse
boletim, divididas entre Programas,
Projetos, Prestações de Serviços,
Eventos e Cursos.

 As atividades temporárias iniciadas
neste ano contabilizam 279, sendo
108 Projetos, 3 Programas, 80 Cursos,
81 Eventos e 7 Prestações de
Serviços. Já as atividades
permanentes que se iniciaram em
2021 somam 36, e são divididas entre
as seguintes áreas: Saúde,
Comunicação, Cultura, Direitos
Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Tecnologia e Produção, e
Trabalho. 

Extensão em açãoExtensão em ação
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Em celebração ao dia do professor, a

Recepção e apresentação
cultural/musical - Arnold Rafael
Nogueira de Souza (Estudante do
3° ano de Ciências Econômicas

Pró-Reitoria de Extensão em parceria
com a Pró-Reitoria de Recursos
Humanos da Unioeste realizaram um
evento comemorativo. O encontro foi
realizado no dia 15 de outubro, de
forma remota, e com transmissão ao
vivo durante todo o dia no Canal do
YouTube da Proex
bit.ly/proexyoutube.

Na abertura oficial do evento, a pró-
reitora de extensão, Fabiana Regina
Veloso, parabenizou a todos os
professores pelo seu dia, ressaltando
a importância dessa profissão na
vida das pessoas. Também enfatizou
que o evento foi preparado com
muito carinho e repleto de atrações,
com a realização de palestras,
oficinas e sorteios de brindes aos
professores participantes. O Reitor
da Unioeste, Alexandre Almeida
Webber, saudou aos professores da
instituição e aos demais, em todos os
níveis de ensino. Ademais, citou que
“o professor faz a diferença na vida
das pessoas. A educação é o
mecanismo de desenvolvimento da
nação e de redução das
desigualdades sociais. Nesse sentido,
espera-se que se tenha maior
valorização docente no Brasil”.

Confira a programação do evento:

https://bit.ly/proexyoutube?fbclid=IwAR3CDp2Itg-iePzKdjzr97PGOmeQr5w6xIR-THIpIWKi-Z25kVSGfazkQZ4
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Café da manhã – Oficina de
como fazer biscoitos caseiros -
Dirce Escher de Almeida.
Atividade Física para uma vida
saudável - Professor Doutor
Ricardo Brandt (curso de
Educação Física).
Técnicas de relaxamento e yoga –
Suzana Botão Ayres Pereira
(Acadêmica do curso de
medicina, instrutora de yoga,
mindfullness e auriculoterapeuta).
Vinhos e harmonizações – Leo
Rodrigues e Bebel Rossoni
(Proprietários da empresa Vinho
e Mente).
Horta de Apartamento – Vinícius
Mattia (Engenheiro agrônomo
pela Unioeste).
Dicas Nutricionais: “Engordei na
pandemia, e agora? – Claudine
Dulli (Nutricionista pela Unioeste).
Apresentação cultural: Dança do
Ventre – Luciane Dissegna
(Professora e bailarina de dança
do ventre).
Encerramento do evento –
Joseane Rodrigues da Silva Nobre
(Pró-reitora de Recursos
Humanos) e Fabiana Regina
Veloso (Pró-reitora de Extensão).
Apresentação cultural/musical -
Arnold Rafael Nogueira de Souza.

       da Unioeste e estagiário da     
       PROEX).

: 

A Pró-reitora de Extensão, Fabiana 
Regina Veloso, agradece a todos os
parceiros que colaboraram para a
realização desse evento: ADUC
(Cascavel), ADUCT (Toledo), ASSER
(Reitoria), ADUFBE (Francisco Beltrão)
e Sinteoeste.

Foto: Participantes da programação
do evento Dia Do Professor (PROEX

2021)

Foto: Alexandre Webber, reitor da
Unioeste, recebendo um presente da
Pró-Reitora de Extensão da Unioeste,
Fabiana Regina Veloso (PROEX 2021)
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Foto: Equipe da live do Dia Do
Professor (PROEX 2021)

 Apesar do período de isolamento
social, a extensão não interrompeu
suas atividades, e o evento
proporcionou aos extensionistas a
oportunidade de publicarem seus
trabalhos, reforçando a importância
da extensão para a comunidade
acadêmica e comunidade externa.

Além da importância da divulgação
dos trabalhos desenvolvidos na
extensão, durante as apresentações
de trabalhos do XX SEU foram
selecionados 36 trabalhos destaques
para o SEURS – Seminário de
Extensão Universitária da Região Sul
– para representar a Unioeste neste
importante evento regional.

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

O XX Seminário de Extensão da
Unioeste ocorreu de forma
totalmente remota, através da
parceria da Pró-Reitoria de Extensão
com o Campus de Marechal Cândido
Rondon e teve como tema principal
“A Extensão Universitária e os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”. Contamos com 2173
inscritos, e 326 trabalhos
apresentados, palestras e mesas
redondas com nomes como Sandra
de Deus, Nestor Werner Junior, Paulo
Renato Parreira, Nilceu Jacob Deitos,
Luiz Marcio Spinosa, entre outros
grandes nomes, que foram de grande
contribuição para a temática da
extensão. 

As apresentações de trabalhos foram
feitas através do Teams institucional,
já as palestras e mesas redondas
foram transmitidas ao vivo pelo
Canal da Pró-reitoria de Extensão no  
Youtube, durante os dias 24, 25 e
26/03/2021. 

Logotipo do XX Seminário de Extensão da
Unioeste

Flyer do XXI Seminário de Extensão da
Unioeste -SEU
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O 39º Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul (SEURS)
foi realizado nos dias 15, 16 e 17 de
setembro, na cidade de Santa
Maria/RS, e organizado pela
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) em parceria com o Instituto
Federal Farroupilha (IFFAR) com o
tema "Desenvolvimento Regional e
Cidadania pela perspectiva da
Extensão".

O SEURS tem como objetivos
promover, discutir e disseminar a
extensão universitária, por meio do
intercâmbio entre as Instituições
Públicas de Ensino Superior do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul; estimular o diálogo
interinstitucional e a troca de
experiências entre extensionistas e
destes com a comunidade e
fortalecer a prática extensionista. 

O 39º SEURS teve como fundamento
de suas atividades, a Extensão e suas
relações com o desenvolvimento
regional, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
as influências do pensamento do
Professor Paulo Freire, tendo em vista
o centenário do Patrono da
Educação Brasileira, e sua
contribuição para a extensão
brasileira.

A exemplo da edição 2020 que
precisou ser adequada ao momento
pandêmico que vivemos, toda a
programação de 2021 também foi
em formato remoto, mas com um
novo formato virtual, atendendo as
orientações das autoridades
sanitárias no país referentes à
Pandemia da COVID-19.

A UNIOESTE teve sua participação no
39º SEURS com 10 trabalhos
selecionados pelo Comitê de
Extensão da Unioeste, com base nas
melhores apresentações de trabalhos
do XX SEU, realizado no campus de
Marechal Cândido Rondon. As 81
melhores apresentações do XX SEU,
foram convidadas para participar do
processo de seleção para o SEURS,
sendo que apenas 31 trabalhos
retornaram interesse. Alguns
membros do comitê selecionaram os
10 representantes da UNIOESTE
dentro das áreas de Comunicação,
Cultura, Direitos Humanos e Justiça,
Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Trabalho, Tecnologia e Produção.

A grande “sacada” do 39ª SEURS foi
um estande virtual, onde cada IES
tinha um espaço virtual dentro do
evento para divulgar suas ações de
extensão. A UNIOESTE montou seu
estande com informações dos
projetos de extensão, dos trabalhos
que estariam no evento e mais um
vídeo institucional da UNIOESTE.



O ArtePapo busca incentivar e apoiar  os
artistas da região e da Unioeste.
Buscamos, em 2021, trazer 
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Foto: Estandes virtuais do 39° SEURS
(PROEX 2021)

Relação dos Trabalhos e Campus que
representaram a Unioeste no SEURS

Foto: Estande virtual da Unioeste no
39° SEURS (PROEX 2021)

Apesar do medo e da ansiedade causadas
pela pandemia do novo coronavírus em
2020, o ano de 2021 trouxe um ar de
esperança para os brasileiros com a
vacinação para a população. Mesmo
caminhando à passos lentos, a vacinação
avançou e hoje, no Paraná, já vacina os
adolescentes que frequentam as escolas
da educação básica. 

Com isso, aos poucos, os bolsistas de
extensão da PROEX puderam voltar as
suas atividades presenciais, seguindo
todos os protocolos de segurança. As
bolsas PIBIS, PIBEX e PIBE contribuíram
com a permanência dos estudantes na
Unioeste e com a manutenção dos
projetos que estavam em andamento, em
áreas como a educação, a saúde e o
trabalho. Os bolsistas de extensão da
Unioeste têm contribuído com a
popularização do conhecimento científico
produzido na universidade com o
desenvolvimento da comunidade.

Parabéns aos coordenadores/ras e
acadêmicos/as que tiveram seus
trabalhos selecionados e
representaram mais uma vez nossa
instituição, neste evento de grande
relevância para a EXTENSÃO da região
Sul.
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Especial Mês das Mulheres 18/03
Cantos, Contos e Prosa –
Orquestra Sinfônica de Cascavel
29/04
Baterias da Unioeste – 27/05

diversidade tanto na música como
nas artes cênicas, danças, etc. Todas
as lives foram feitas de forma que
nas artes cênicas, danças, etc. Todas
as lives foram feitas de forma que
garantíssemos a segurança dos
membros da equipe e dos artistas,
por isso algumas apresentações
foram gravadas e reproduzidas
durante a live.

Nossa equipe contava com Fabiana
Veloso, Marcos Morais, Adriane
Martinez, Adriana Mello, Maria
Helena, Driely Nobre, Fernanda
Carolina, Gustavo Bergamasco,
Tinffany Miranda e Adriana Felix.
Transmitimos 5 lives durante o ano de
2021 no nosso canal do YouTube –Pró
Reitoria de Extensão Unioeste:

Forcult – 10/06
Unioeste – Bananeira Brass Ban– 05/11

Visibilidade Trans – 25/02
Mês da Luta Indígena    - 24/04
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes-
13/05
Projeto Rondon – 08/07
Setembro Amarelo – 23/09
Outubro Rosa! – 28/10

diversas causas de debates atuais, que
precisam ser trazidos para dentro e fora
da universidade. Como sempre,
trouxemos interação entre docentes,
acadêmicos e membros externos. Os
programas foram sempre transmitidos
pelo canal do YouTube da PROEX,
mobilizando a equipe de forma que
todos os protocolos de segurança fossem
tomados. 

Nossa equipe desse ano contava com
Marcos Morais, Fabiana Veloso, Maria
Helena, Adriana Mello, Adriane Martinez,
Gustavo Bergamasco, Driely Nobre,
Tinffany Miranda, Fernanda Carolina,
Darlon Dezan. Transmitimos 6 lives
durante o ano que estão disponíveis no
nosso canal do YouTube – Pró Reitoria de
Extensão Unioeste, que são:

      

As lives do Precisamos Falar Sobre em
2021 trouxeram representantes das mais 

Foto: Logotipo e participantes do
projeto Precisamos Falar Sobre

 

Foto: Logotipo e participantes do
projeto ArtePapo

 



10

Foto: Coordenadores e alunos que
compõem as equipes da Unioeste no

Projeto Rondon 2022 Operações
“Rondon das Gerais” e “Amapá mais

Forte”
 

“Não basta olhar o mapa do Brasil
aberto sobre a mesa de trabalho ou
pregado à parede de nossa casa. É
necessário andar sobre ele para
sentir de perto as angústias do povo,
suas esperanças, seus dramas ou
suas tragédias; sua história, e sua fé
no destino da nacionalidade.” Equipe
do Projeto Rondon da USP 1979.

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

O Projeto Rondon é um projeto de
integração social coordenado pelo
Ministério da Defesa em parceria com as
instituições de ensino superior, que tem
como missão viabilizar a participação do
estudante universitário nos processos de
desenvolvimento local sustentável e de
fortalecimento da cidadania. Em 2022 a
Unioeste irá participar das operações:
“Rondon das Gerais”, "Amapá mais Forte” e
“Portal dos Sertões”.

A operação “Rondon da Gerais” será
realizada na cidade de Cristália/MG, no
período de 27 de janeiro a 13 de fevereiro
de 2022, a operação “Amapá mais Forte”
será realizada na cidade de Amapá/AP, no
período de 03 a 20 de fevereiro de 2022 e
a operação “Portal dos Sertões" será
realizada na cidade de Macururé/BA, no
período de 14 a 31 de julho de 2022.

A equipe da PROEX através da Diretoria de
Extensão e Cultura e Assessoria de
Assuntos Comunitários, auxilia o trabalho 
 da coordenação das Operações que ocor-

rem em conjunto com a equipe do
Ministério da Defesa – Divisão de
Projetos Educacionais – Projeto
Rondon. O Projeto Rondon é o maior
projeto extensionista realizado no
Brasil. 

Para mais informações, consulte
www.projetorondon.defesa.gov.br e
visite nossa página do Facebook
Projeto Rondon na Unioeste, em 
 www.facebook.com/projetorondonn
aunioeste.

Acompanhe as demais
iniciativas e projetos da
Pró-Reitoria de Extensão no
nosso canal do Youtube.

bit.ly/proexyoutube

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/
http://www.facebook.com/projetorondonnaunioeste
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Operação “Amapá mais Forte”
Equipe coordenada pela professora
Adriane de Castro Martinez e pelo
professor Marcos Freitas de Moraes

Operação “Rondon das Gerais” 
Equipe Coordenada pela professora

Mara Cristina Ripoli Meira e pelo
professor Antonio Marcio Ataide

Fique sabendo das
novidades da PROEX pelo
nosso Facebook. 
Siga a página da Pró-
Reitoria de Extensão.

/proex.unioeste

No dia 28 de agosto de 2021 foi realizado a 
60ª edição dos Jogos Universitários do
Paraná  –JUPs, nos municípios de Apucarana,
Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul. Os
JUPs fazem parte dos Jogos Oficiais do
Estado e são organizados em parceria entre
Federação Paranaense de Desportos
Universitários (FPDU) e pelo Governo do
Paraná, através da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte, e tem como
finalidade desenvolver e estimular as
práticas esportivas no meio universitário e,
congregar os estudantes pelo intercâmbio
social esportivo. 

No ano de 2020 o evento não foi realizado
em virtude da Pandemia Covid-19. Para o
ano de 2021, foram adotadas as medidas
preventivas e protocolos sanitários para a
realização da competição num formato
diferenciado e reduzido, priorizando a
segurança dos atletas. 

A Unioeste participou do evento com uma
delegação de 35 atletas nas modalidades
de Voleibol, Atletismo, Natação e Judô. 

Os atletas são acadêmicos dos diversos
cursos dos campi da Unioeste. A
organização da delegação da Unioeste para
a competição é realizada pela Pró-Reitoria
de Extensão, sob coordenação do professor
Arestides Pereira da Silva Júnior
(Coordenador de Esportes da Unioeste).

JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO PARANÁ
– JUPs

 



De acordo com o professor, “A nossa
participação nesta edição foi
excelente, tanto pelos resultados
obtidos quanto pela retomada
gradual das competições esportivas,
que motiva os nossos atletas para
conquistas maiores”. O professor
salienta ainda que os vencedores da
fase estadual garantiram vaga para
a competição nacional –Jogos
Universitários Brasileiros (JUBs) na
cidade de Brasília –DF.

Confira os resultados da Unioeste nos 
JUPs:

ATLETISMO 
1°lugar – 100 metros rasos 
(Felipe José Santin) 

1°lugar – Arremesso de Peso 
(Felipe José Santin) 

1°lugar –Lançamento de Disco 
(Felipe José Santin) 

1°lugar – 3.000 com obstáculos 
(João Lucas Rosso de Almeida) 

2°lugar–100 metros rasos 
(Éden Ramon Rockenbach) 

2°lugar – 400 metros rasos 
(Éden Ramon Rockenbach) 

A Unioeste ficou em 3° lugar na
classificação geral do Atletismo.

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

NATAÇÃO
2° lugar - 400m Medley
(Murilo Furlan Peres)

3° lugar – 100m Livre 
(Murilo Furlan Peres)

 3° lugar – 4x100 Livre 
(Gabriel, Murilo, Pedro e Rafael)

 3° lugar – 4x100m Medley
 (Gabriel, Murilo, Pedro e Rafael)

A Unioeste ficou em 3° lugar na
classificação geral da Natação

JUDÔ
2° lugar – - 100 kg.
(Cleisson Ferreira Morelli)

2° lugar – Absoluto 
(Cleiton Ferreira Morelli)

3° lugar – - 90 kg.
(Cleiton Ferreira Morelli)

3° lugar – - 81 kg.
(Luis Felipe Liotto)

A Unioeste ficou em 3° lugar na
classificação geral do Judô

VOLEIBOL FEMININO
2° lugar

VOLEIBOL MASCULINO
2° lugar
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Foto: Equipe de Voleibol Feminino da
Unioeste (JUPs – Cambira - 2021)

 

Foto: Equipe de Judô Masculino da
Unioeste (JUPs – Jandaia do Sul - 2021)

 JOGOS UNIVERSITÁRIOS
BRASILEIROS – JUBs

 A Universidade Estadual do Oeste do
Paraná -Unioeste participou dos Jogos
Universitários Brasileiros (JUBs), realizado
em Brasília entre os dias 10 e 18 de outubro
de 2021, nas modalidades de voleibol e
atletismo masculino. A competição contou
com a participação de aproximadamente
3.500 atletas de 271 Instituições de Ensino 

Superior (IES), em 26 modalidades
esportivas.

A delegação da Unioeste foi composta por
15 atletas, sendo 12 do voleibol masculino e
3 do atletismo. 
 
No atletismo, os atletas, Éden Ramon
Rockenbache e Felipe José Santin chegaram
às semifinais nos 100 e 200 metros rasos.
Além das provas já citadas, Éden também
alcançou as semifinais dos 400 metros rasos.   

Já nos 3.000 metros com obstáculos, o atleta
João Lucas Rosso chegou à final da prova,
ficando na 8ªcolocação geral do
campeonato nacional. No voleibol, a equipe
da Unioeste, comandada pela professora
Evandra Hein Mendes, venceu duas partidas
na primeira fase da competição, contra as
equipes da Universidade Federal do Acre e
da Universidade Federal do Piauí, e registrou
uma derrota para a Uninassau Pernambuco,
classificando-se para as quartas de finais da
competição. Nos playoffs, a equipe sofreu
uma derrota para a Upis – Distrito Federal e
acabou eliminada, ficando em 8° lugar geral
da primeira divisão.

   O Coordenador de Esportes da Unioeste,
professor Arestides Pereira da Silva Júnior
exaltou os resultados obtidos nos Jogos
Universitários Brasileiros, pontuando que “A
participação da Unioeste foi bastante
positiva e com bons resultados, tendo em
vista o alto nível da competição, com a
participação de atletas reconhecidos
nacional e internacionalmente, inclusive com 
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Foto: Equipe de Atletismo Masculino da
Unioeste (JUBs – Brasília - 2021)
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a presença de alguns atletas que
participaram dos Jogos Olímpicos de
Tóquio”. 

Além disso, o professor destacou a
importância da experiência adquirida pelos
acadêmicos. “A possibilidade de participar
da maior competição universitária brasileira,
representa uma experiência significativa na
vida dos acadêmicos, tendo em vista a
grandiosidade do evento e a interação com
diferentes atletas e técnicos do Brasil todo, o
que favorece o crescimento pessoal e
esportivo dos participantes”, finalizou. Alguns
acadêmicos/atletas da Unioeste também
enalteceram a importância de participar
dessa competição. O acadêmico do 4º ano
do curso de Educação Física, Lucas Alves
Ferreira (atleta do voleibol), afirmou que
“com certeza é a experiência mais incrível
da minha vida, poder representar a Unioeste
e o Paraná do JUBs”; Já de acordo com o
acadêmico do 3ºano do curso de Educação
Física, Éden Ramon Rockenbach (atleta de
atletismo), “estou feliz demais com essa
oportunidade, conhecer a estrutura e o
tamanho desses jogos me surpreendeu
muito”. 

O Reitor da Unioeste, professor Alexandre
Webber, ressalta que " Aparticipação da
Unioeste é muito importante, com
representação das modalidades de voleibol
e atletismo, demonstrando o empenho da
Pró-Reitoria de Extensão em auxiliar os
nossos acadêmicos, sendo que o apoio ao
esporte é fundamental, e na nossa
universidade isso tende a crescer".

     

Foto: Equipe de Voleibol Masculino da
Unioeste (JUBs – Brasília - 2021)
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I TORNEIO DE LEAGUE OF LEGENDS
DA UNIOESTE – LOLU

Considerando a impossibilidade da
realização de eventos esportivos presenciais,
devido a Pandemia da Covid-19, a Pró-
Reitora de Extensão da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
buscou alternativas para a realização de
eventos remotos. Nesse sentido, entre os
meses de agosto e outubro de 2021 foi
realizado o I Torneio de League of Legends
da Unioeste – LOLU, sob a coordenação do
professor Marcos Freitas de Moraes. 

O LOL – League of Legends é um jogo
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eletrônico online gratuito, do gênero batalha
multijogador de RPG, desenvolvido pela Riot
Games em 2009 para computadores.
Atualmente o LOL é um dos jogos dos E-
sports mais praticado do mundo com o lema
que o “LOL é mais do que um jogo, é uma
comunidade”. 

Segundo o professor Marcos, o evento teve
por objetivo gerar um momento de
descontração e integração entre os
acadêmicos das atléticas, tendo em vista a
impossibilidade de atividades presenciais
durante a pandemia. O evento contou com a
participação de estudantes da graduação
dos cursos dos cinco campi da Unioeste,
representados por 10 equipes das Atléticas,
sendo elas: Bruxão, Dino, Venenosa,
Preguiça, Ardilosa, Bodão, Bisão, Rino, Gorila
e AAAMJHAM.

Na abertura oficial do evento, realizada no
dia 07 de agosto, estiveram presentes os
integrantes da coordenação do evento, o
reitor da Universidade, Alexandre Almeida
Webber, a Pró-reitora de extensão,
professora Fabiana Regina Veloso, o
presidente da Federação Paranaense de
Desportos Universitários, professor Ney de
Lucca Mecking e a presidente da Atlética
Bruxão, Sthefanny Scheffer.

De acordo com a Pró-reitora de Extensão
esse é um evento esportivo inovador e
alternativo que possibilita a integração dos
acadêmicos nesse momento de convívio
limitado em virtude da pandemia. Já para o
reitor da Unioeste, o esporte tem grande
importância como forma de fortalecimento
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do corpo, da mente e da formação do ser
humano.

Na competição foram realizadas 22
partidas. A Atlética Rino sagrou-se campeã,
a Atlética Ardilosa como vice-campeã e a
Atlética da Bruxão ficou em 3° lugar. Essas
equipes receberam troféus como premiação.
Além disso, foi premiada a Atlética Gorila
como a melhor torcida do evento e como
prêmio recebeu um “bandeirão” de 5x5m
com o emblema da atlética ao centro.

O evento foi transmitido ao vivo pelos canais
da Proex: no Youtube PROEX UNIOESTE, e
na Twitch PROEX_UNIOESTE, além da
transmissão ao vivo no portal da Tarobá
News - tarobanew.com. 

A coordenação do evento agradece a
parceria das seguintes empresas: SICOOB
CRED CAPITAL, Grupo Tarobá de
Comunicação, Epic School Cascavel –
Escola de Artes Visuais, Victor Games, New
Tech e toda a equipe da PROEX envolvida
na realização do evento.

     

Foto: Logo do I Torneio de League of
Legends da UNIOESTE - I LoLU
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Foto: Bastidores e equipe LoLU
 

Foto: Campeonato LoLU

Foto: Atléticas participantes do
torneio
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