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EDITORIAL

Em  julho, aconteceu na Unioeste, a VII Jornada de Agroecologia. Agricultores, professo-
res e outros que atuam na  Agroecologia debateram os temas técnicos, econômicos, polí-
ticos, sociais, ambientais e culturais relacionados a este projeto de agricultura e socieda-
de.

A Universidade acolheu aos participantes, que livremente definiram os temas de interes-
se, respeitando a liberdade e o direito de utilização deste espaço público.

A Unioeste foi beneficiada com a realização de uma importante atividade de Extensão,
apoiando-a como fizeram diversos órgãos estaduais e federais.

Ao realizar a Jornada, a Unioeste cumpriu sua função social, colocou em evidência os
temas levantados pelos pequenos agricultores do Paraná, pela Agricultura Familiar e pela
Reforma Agrária atendendo quem foi excluído direta ou indiretamente do acesso à Univer-
sidade.

Sobre os temas tratados pode-se destacar a questão da crise alimentar que ameaça a
humanidade. E sobre isso a Agroecologia aponta para um caminho: a busca de uma
soberania alimentar, cuidando da terra e da biodiversidade. Sobre este tema ninguém é tão
especialista quanto eles, que aprenderam na escola da vida e ensinam a quem quiser
aprender há quase quinze séculos.

A VII Jornada de Agroecologia encerrou de maneira nobre, com troca de sementes e
abraços entre os participantes de todo o Brasil, além de representantes internacionais.  A
troca de sementes, hostaliças e frutas produzidas por eles mesmos ou por suas coopera-
tivas, foi uma pequena mostra da importância técnica e acadêmica da realização do evento.

Por outro lado, segue o nosso trabalho na Proex, atendendo a comunidade! Um bom
exemplo: o Cursinho Pré-Vestibular gratuito para estudantes das escolas da rede pública,
organizando projetos de Extensão Tecnológica Empresarial, organizando atividades espor-
tivas e culturais.

Estamos motivados para continuar nossa caminhada buscando o “lugar” da Extensão,
que é de cumprir com seu compromisso social e ambiental, contribuindo para um desen-
volvimento sustentável.

Prof. Wilson Zonin
Pró-Reitor de Extensão

AGENDE-SE

45 projetos são aprovados no Programa de
Bolsas de Extensão da Unioeste

Já saiu o resultado da seleção do Programa de Bolsas
de Extensão da Unioeste. Mais de 43 projetos foram con-
templados. Duas bolsas ficaram disponíveis para recur-
sos e serão distribuídas posteriormente.
Os acadêmicos receberão bolsa de R$ 200. O fundo para
o Programa provém das verbas arrecadadas nos concur-
sos de vestibular da Unioeste.
Veja a lista de projetos aprovados no site da Proex:
www.unioeste.br/extensao

Agenda 21 da Unioeste será discutida no dia 12

Na próxima terça (12), integrantes da SEMA (Secretaria
de Meio Ambiente) e da Comissão Científica da Agenda
21, virão a Cascavel para discutir a implantação da Agen-
da na Unioeste. A reunião será às 14 horas, na sala do
COU (Conselho Universitário). Todos que se interessatem
no tema estão convidados para a reunião.
Mais informações sobre a Agenda 21, no site da Sema:
www.sema.pr.gov.br/

Evento
Para os dias 21, 22 e 23 de Setembro a Comissão Cien-

tífica da Agenda 21 - da qual a Unioeste faz parte – vai
promover o II Encontro das Ações da Universidade e Agen-
da 21 no Paraná” que vai acontecer no campus da PUC,
em Curitiba.

Campeonato Interno de Futebol
Suíço começa neste sábado

No sábado (09) começa o 4º Campeo-
nato Interno de Futebol Suíço da Unioeste.
As 7 rodadas vão até dia 18 de outubro,
sendo duas por final de semana.

Equipes de todos os campi - mais o
Hospital Universitário e Reitoria - disputa-
rão. Os jogos serão na Associação Policlí-
nica de Cascavel.  Acompanhe a tabela de
jogos:

1ª Rodada – 09 de agosto
8:30  Foz  x Toledo

9:30  Beltrão x  Reitoria
10:30  Huop  x  Marechal

2ª Rodada – 09 de agosto
13:30  Toledo x  Cascavel

14:30  Reitoria x  Foz
15:30  Marechal x  Beltrão

3º Rodada – 23 de agosto
08:30  Cascavel x  Huop
09:30  Toledo x  Marechal

10:30  Foz x  Beltrão

4ª Rodada – 23 de agosto
13:30  Cascavel  x  Reitoria

14:30  Beltrão  x  Huop
15:30  Foz  x Marechal

5ª Rodada – 06 de setembro
08:30  Marechal  x  Reitoria
09:30  Beltrão  x  Cascavel

10:30  Huop  x  Toledo

6º - Rodada – 06 de setembro
13:30 – Toledo  x  Beltrão
14:30 - Reitoria  x  Huop
13:30 - Cascavel  x  Foz

7º - Rodada - 20 de setembro
08:30  Huop x  Foz

09:30  Marechal  x  Cascavel
10:30  Reitoria  x  Toledo

Semifinal - 11 de outubro
        09:00  1º colocado x  4º colocado
        10:00  2º colocado  x  3º colocado

Final - 11 de outubro
15:00  Perdedor do 1º Jogo

x
Perdedor do 2º Jogo

16:00  Vencedor do 1º Jogo
x

  Vencedor do 2º Jogo

4 mil agricultores vieram à Unioeste
durante a 7ª Jornada de Agroecologia

A Unioeste recebeu entre os dias 23 e 26
de julho, os 4000 participantes da 7ª Jornada
de Agroecologia. Durante a programação,
pesquisadores, filósofos, estudiosos e inte-
grantes dos nove movimentos sociais que
promovem o evento, e compõem a Via
Campesina, discutiram o cuidado com a Ter-
ra, o cultivo da biodiversidade e a soberania
alimentar.

Foram realizadas palestras, mesas
temáticas, oficinas e trocas de conhecimen-
to.      Para que o público compreendesse a
história da agricultura, alunos de um colégio
estadual de São João do Triunfo (PR) monta-
ram no ginásio da universidade, o Túnel do
Tempo.

Como local de aceitação e discussão das diversidades, a Via Campesina promoveu o plan-
tio de sete mudas de árvores nativas do Paraná na Unioeste, campus de Cascavel.

Os 50 espaços destinados às oficinas e trocas de
experiência ficaram lotados

Neuri Mossmann

Equipes da Unioeste retornam de
operações do Projeto Rondon

As cinco equipes da Unioeste que embarca-
ram no Projeto Rondon já retornaram das suas
missões. Na bagagem, muita história pra con-
tar, lições de vida e claro, fotografias.

A acadêmica do terceiro ano de Engenharia
de Pesca, Ana Maria da Silva, foi para o Vale do
Ribeira, na divisa do Paraná com São Paulo e
contou que mesmo estando a 90 km de Curitiba,
os municípios da região estão em calamidade
pública. “Não tem asfalto, nem esgoto. As difi-
culdades são muitas, mas a equipe se esfor-
çou ao máximo e acho que conseguimos fazer
um bom trabalho.” comentou Ana Maria que tem
certeza que o aprendizado valeu o esforço. “Um
senhor de 63 anos me disse que nunca pôde ir
até a Universidade. Ele agradeceu por nós da
Unioeste termos ido até lá para ajudar a desen-
volver a região, e fazer algo para acabar com a
pobreza.”

Já o acadêmico de Direito, Robson Zorzanello,
que foi para Brasil Novo no Pará disse que sa-
bia das dificuldades do país, mas que não ima-
ginava que fossem tão grandes. “Falar que no
Brasil existem leis que defendem os direitos
básicos da nossa vida parece bobagem, mas
as pessoas nem imaginavam que isso existe e
se chama Constituição.” frisou.

Atenção professores e acadêmicos
rondonistas, na próxima sexta (08) tem

reunião   das operações Junho e Julho 2008,
será às 14:00 horas no Prédio da Reitoria.

Para as crianças do Vale do Ribeira, ativida-
des sobre reciclagem

Ana Maria da Silva

Itaipu renova convênio do programa Cultivando Água Boa

Parceira da Unioeste em vários projetos
de Ensino, Pesquisa e Extensão, a
Hidroelétrica Itaipu renovou o convênio de
Extensão Rural do projeto “Adequação
Ambiental em Microbacias” que faz parte do
programa Cultivando Água Boa.

Serão mais 380 mil reais para continuar e
aprimorar ações que visam proteger - de
acordo com as leis ambientais vigentes – a
bacia hidrográfica Paraná III.

Desde a sua criação, em 2004, o projeto
de Adequação Ambiental de Microbacias já
atendeu 5 mil pessoas, aproximadamente
1400 projetos e investiu 132 mil reais em
bolsas para estudantes.

Segundo o diretor do Centro de Ciências Agrárias (CCA) de Marechal Cândido Rondon que
é um dos coordenadores do projeto, Nardel Soares da Silva, o objetivo do projeto é o
gerenciamento dos recursos naturais e formar profissionais capacitados em desenvolvimento
sustentável, gestão territorial e ambiental,

A bacia escolhida foi a do Paraná III por drenar as águas que chegam ao reservatório de
Itaipu. A Paraná III é dividida em 13 sub-bacias que envolve 28 municípios do estado e um do
Mato Grosso.

Desde o início da Adequação Ambiental em Microbacias, um banco de dados foi criado, as
informações colhidas pelos acadêmicos trazem informações importantes sobre a região e a
situação ambiental das propriedades rurais, um exemplo é a Reserva Legal, que por lei é de
20% da área total da propriedade, porém há um déficit de 7%.

Os próximos municípios a serem atendidos pelo Cultivando Água Boa - Adequação Ambiental
em Microbacias, serão: Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa e Maripá.

Acadêmicos foram até o ponto mais alto da micro ba-
cia  com a equipe da Itaipu, onde aprenderam a usar
alguns equipamentos, como o GPS

Cursinho Pré-Vestibular da Unioeste
atende cerca de 230 alunos da rede
pública

A Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná) vai atender cerca de 230
alunos das escolas públicas de Cascavel
e de Toledo através do Cursinho Pré-Vesti-
bular. As aulas começaram no sábado
(02), com solenidades de abertura em
Toledo e Cascavel.

Professores, voluntários e acadêmicos
ministrarão aulas gratuitas em diversas
áreas do conhecimento, inclusive nas no-
vas disciplinas do Vestibular 2009, que
são: Sociologia e Filosofia.
        Os alunos foram selecionados por
entrevista e apresentação de documentos
como declaração de renda e residência.
Segundo o NEI (Núcleo de Estudos
Interdisciplinar) da Unioeste, o objetivo do
Cursinho é atender alunos de baixa renda,
e possibilitar a inclusão deles na universi-

Francy Nyamien

Assessoria de Comunicação – Unioeste

08 de agosto – Reunião com as
equipes do Projeto Rondon às
14:00 horas na sala do COU

09 de agosto – Início do Cam-
peonato Interno de Futebol Suí-
ço. No campus de Cascavel às
8:00 horas

11 de agosto – Último dia para
cadastro de propostas para o
Universidade Sem Fronteiras:
Extensão Tecnológica Empresa-
rial

12 de agosto – Reunião sobre a
implantação da Agenda 21 na
Unioeste, às 14:00 horas na sala
do COU

21 de agosto – Começo do XXVI
Seminário de Extensão Univer-
sitária da Região Sul na Univer-
sidade Estadual de Maringá

25 de agosto – Início das apre-
sentações da peça “Procura-se
uma Estrela” nos campi na
Unioeste

29 de agosto – 7º Encontro Re-
gional de Sementes e
Biodiversidade e 6 ª Feira Regi-
onal de Produtos e Artesanatos
da Agricultura Familiar em
Medianeira

Coral Sementes do Amanhã e Cantare abrem as portas para novos talentos

Os corais Sementes do Amanhã e Cantare voltam às atividades neste mês e com novidades!
Além do maestro Jocimar da Silva, que regia os dois grupos, agora, Solange Bueno ensaia

as crianças. O coral Sementes do Amanhã já atendeu mais de 500 alunos de colégios da rede
pública de Cascavel. Agora outras 80 crianças poderão soltar a voz se desenvolver através da
música.

A chefe da divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, Valdeci Batista de
Melo Oliveira explicou que: “segundo pesquisas, a música e a voz são um instrumento de
melhoria cognitiva, afetiva e social. Faz com que as pessoas melhorarem e ensina a trabalhar
em grupo. Que cada um fazendo a sua parte, fazem um som bonito.” afirmou Valdeci.

Esses também são os motivos da Universidade investir em outro grupo, o coral Cantare,
voltado para adultos. Os corais da Unioeste existem desde abril do ano passado, por meio de
um convênio entre o Instituto Alfredo Kaefer e a universidade.

“Os corais são uma tentativa as Unioeste há mais de 10 anos, hoje eles existem e estão
abertos para toda a comunidade participar.” lembrou, Valdeci.

Quem quiser soltar a voz nos corais da Unioeste deve procurar informações na Proex: (45)
3220-3062.

DIVISÃO DE CULTURA

Universidade aberta às obras de arte da Unati

De agosto a setembro a Divisão de Cultura da Proex vai
expor telas pintadas por alunos da Unati (Universidade
Aberta à Terceira Idade), que é um programa de Extensão
do campus de Toledo.

São 51 telas com várias técnicas de pintura. Os alunos
foram orientados pela artista plástica Edy Braun, que tam-
bém é docente de Filosofia da Unioeste.

A exposição é itinerante e durante todo o mês as telas
ficarão expostas na Reitoria da Universidade. Em setem-
bro será a vez do campus de Cascavel, no mês seguinte,
Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu recebem as
telas, e em novembro a exposição irá para Francisco
Beltrão. Sem título, obra da aluna Alda Vieira

Consoli, de 77 anos

Fórum Oeste promove eventos sobre sementes e agricultura familiar

O 7º Encontro Regional sobre Sementes e Biodiversidades e a 6ª Feira Regional de Produ-
tos e Artesanatos da Agricultura Familiar, vão acontecer de 29 a 30 de agosto me Medianeira.

Estão previstas na programação: palestras, feira de sementes crioulas, apresentações
culturais e gastronômicas.

São esperadas mais de mil pessoas, entre profissionais da área de produção rural,
zootecnia, agronomia, biologia, medicina veterinária, técnicos agrários, consumidores de
produtos orgânicos, pesquisadores, feirantes, e integrantes de ONGs

A organização do evento é do Fórum Oeste e de entidades para o Desenvolvimento da
Agricultura Familiar do Paraná.

Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.
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Pró-Reitoria de Extensão
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