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EDITORIAL

AGENDE-SE

Estamos lançando o terceiro Boletim Eletrônico. O informativo tem um papel importante para a Extensão, de divulgar as atividades realizadas na semana anterior, bem como,
programar a agenda das atividades futuras.
A importância deste veículo para a Proex, está na possibilidade de construir uma comunicação alternativa, uma
mídia limpa, fácil de enviar e reenviar, possibilitando manter trocas de informações através de uma rede de relações
que estamos construindo no nosso trabalho. Desta forma,
os parceiros da Extensão e a comunidade em geral poderão estar mais próximos de nossas atividades.
Portanto, é importante que todos os interessados no êxito deste veículo enviem suas informações para nossa assessoria, bem como, atualizar o cadastro para receber o
Boletim em outras contas de e-mail.
Nesta edição você confere informações sobre o XXVI
SEURS, atividades culturais e esportivas da Unioeste, relatos de projetos, participações em congressos, atendimentos à comunidade e editais em aberto.
Boa semana a todos!
Wilson João Zonin
Pró-Reitor de Extensão

SETI promove encontro de IES com projetos no Sem
Fronteiras
Na manhã do sábado (23) a Unioeste junto com outras
quatro IES participarão do Encontro Regional Universidade
Sem Fronteiras, que será realizado no campus Unicentro,
em Guarapuava. Membros da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior também estarão presentes
e junto com representantes das IES, pretendem fazer um
balanço tanto do papel das universidade junto a sociedade, como do andamento dos projetos ligados ao programa
USF (Universidade Sem Fronteiras). A Unioeste apresentará sete trabalhos.
Mais informações sobre a ida para o evento, na Proex: (45)
3220-3109

21 de agosto – Começo do XXVI
Seurs (Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul) na
UEM,
visite
o
site:
www.pec.uem.br/seurs
23 de agosto - Se o tempo colaborar, acontecerá as primeiras
rodadas do 4º Campeonato Interno de Futebol Suíço
25 de agosto – Início das apresentações da peça “Procura-se
uma Estrela” nos campi na
Unioeste
- Início da XI Semana Acadêmica de Filosofia da Unioeste,
campus de Toledo, às 8:30 horas
26 de agosto - V COU - Congresso de Odontologia da Unioeste,
no campus de Cascavel, às 9
horas
28 de agosto - IV Ciclo Conferências e Interferências do
CEPEDAL. No Tribunal do Juri
do campus de Marechal
29 de agosto – 7º Encontro Regional
de
Sementes
e
Biodiversidade e 6 ª Feira Regional de Produtos e Artesanatos
da Agricultura Familiar em
Medianeira
Mais informações sobre os
eventos que acontecem na
Unioeste, na página:
www.unioeste.br

IES expõem trabalho de Extensão na UEM

A UEM vai sediar entre 21 e 23 deste mês o XXVI SEURS
(Seminário de Extensão Universitária da Região Sul), com
o tema Extensão: Educação e Cultura.
O objetivo desta edição do SEURS é a interação entre os extensionistas das IES (Instituições de Ensino Superior) da Região Sul, focando neste evento o papel da Extensão como
parceira no desenvolvimento de programas, projetos e atividades que promovam a educação
e cultura na sociedade.
Ao todo, 20 IES vão participar do evento e apresentar suas atividades de Extensão. Quinze
trabalhos da Unioeste irão para o SEURS, eles foram selecionados durante o VIII SEU (Seminário de Extensão Universitária), que aconteceu em maio no campus de Foz do Iguaçu.
Trabalhos selecionados para representar a Unioeste no XXVI SEURS
Prática do acolhimento de profissionais da saúde: relato de experiência
Phallcha Luízar Obregón - Cascavel/CCMF
Avaliação da acuidade visual de alunos de 1a a 4a série de uma escola municipal de Foz do
Iguaçu - Marieta Fernandes Santos - Foz do Iguaçu/CEL
Curso ensino médio: uma experiência de pré-vestibular com caráter formativo e inclusivo
Fancy Rodrigues da Guia Nyamien - Toledo/CCHS

-

Projeto Universidade Sem Fronteiras: apoio tecnológico a agroindústria familiar e na adoção
de práticas agroecológicas junto a central regional de comercialização da agricultura familiar
do território da Cantuquiriguaçu - João Maria de Andrades - Francisco Beltrão/CCSA
Gestão ambiental em microbacias no programa Cultivando Água Boa - Wilson João Zonin
Marechal Cândido Rondon/CCA
O trabalho com histórias em quadrinhos no projeto de Extensão - textos - pretextos para ler a
vida e o mundo e poder escrever sua história - Rosana Vaghetti Luchese - Francisco Beltrão/CCH
Projeto de Extensão comunidade atuante - Carmen Pardo Salata - Toledo/CCSA
Experimentos de física na estação ciência do Parque Tecnológico Itaipu - Daniel Iria Machado Foz do Iguaçu/CECE
Formação continuada: leitura e escrita - Hilda Rorato Maciel - Foz do Iguaçu/CEL
Educação física para as séries iniciais do Ensino Fundamental: uma proposta de inserção
social através de atividades motoras - Carmen Elisa Henn Brandl - Marechal Cândido Rondon/CCHEL
Produção de trichogramma sp. para programa de controle biológico de pragas - Vanda Pietrowski
- Marechal Cândido Rondon/CCA
Laboratório de anatomia humana: espaço aberto - Maria das Graças Anguera Lima - Marechal
Cândido Rondon/CCHEL
Articulação entre formação inicial na licenciatura em Ciências Biológicas e a comunidade
escolar: trilhando novos caminhos - Daniela Frigo Ferraz - Cascavel/CCBS
Bicho da seda: modelos didáticos - Rose Meire Costa Brancalhão - Cascavel/CCBS
A articulação da extensão às ações de promoção da saúde: a proposta do projeto Utops Manoela de Carvalho - Cascavel/CCBS

Adiado o inicio do 4º Campeonato Interno de Futebol Suíço da Unioeste
Por causa do mau tempo o 4º Campeonato Interno de Futebol
Suíço da Unioeste teve a sua primeira rodada adiada. Segundo o
Coordenador da Área de Esporte da Proex, Saturnino Vasconcelos
Neto, a programação é de que os jogos comecem no dia 23, porém,
se não houver tempo bom, tudo será remanejado novamente.
O campeonato terá 7 rodadas, duas por final de semana.
Equipes de todos os campi, mais o Hospital Universitário e Reitoria, vão participar da competição.

1ª Rodada
08:30 Foz X Toledo
09:30 Beltrão X Reitoria
10:30 HUOP X Marechal
2ª Rodada
13:30 Toledo X Cascavel
14:30 Reitoria X Foz
15:30 Marechal X Beltrão

Edital lançado pelo CNPq propõe projetos de inclusão de adolescentes da Zona
Rural no ambiente da Universidade
Um conjunto de órgãos governamentais, incluindo o CNPq, abriu um edital de parceria a ser
feita com IES, Centros Tecnológicos e Escolas Técnicas Públicas para divulgação dos conhecimentos, promoção da educação técnica e científica para jovens estudantes, residentes da
Zona Rural, e que já participem de atividades educativas, extensionistas ou organizativas.
Os projetos aceitos poderão receber até R$ 100 mil para pagamento de bolsas para exalunos, acadêmicos e técnicos de nível médio, custeio de material de consumo entre outras
despesas.
Os projetos podem envolver diversas áreas do conhecimento, sendo prioritárias: saúde e
educação; organização social e associativismo; ecologia, legislação ambiental e utilização de
recursos naturais; produção agrícola, zootécnicas e agroecológicas; empreendedorismo, administração rural, negócios e contabilidade; computação, informática e comunicação.
Serão aceitas propostas encaminhadas por professores Doutores, que coordenem as atividades.
Segundo o edital, o objetivo deste tipo de ação de Extensão é que jovens de 12 a 18 anos,
filhos de proprietários ou de empregados rurais participem do ambiente de formação de
pessoas qualificadas e de geração de conhecimento. E que, a partir desta experiência sejam
promotores do desenvolvimento em suas localidades por meio de programa multidisciplinar.
Propostas poderão ser enviadas até 29 de setembro. Acesse o documento no site do CNPq:
www.cnpq.br

Unioeste inicia discussão sobre sua própria Agenda 21
Representantes da Sema (Secretaria do Meio Ambiente) do governo do Paraná e membros
da Comissão Científica da Agenda 21 nas Universidades, estiveram em Cascavel para discutir
a criação da Agenda própria da Unioeste.
Diretores de campus, professores, acadêmicos e servidores participaram da reunião e
mostraram disposição em mais este desafio.
Segundo a coordenadora da Agenda 21 no Paraná, Schirle Margarete dos Reis Branco, a
implantação da Agenda é um compromisso que foi firmado com reitores de 18 IES do Paraná
durante um evento paralelo ao COP 8, que aconteceu em Curitiba.
O Pró-Reitor de Extensão, Wilson Zonin afirmou que a vinda dos membros da Comissão e
da representante da Sema é uma motivação maior, assim como discutir com representantes
de IES que já possuem suas Agendas, a melhor forma de construir este mecanismo de
proteção do meio ambiente e de construção de uma sociedade consciente.

Trabalho da Unioeste é destaque em
evento do Ministério da Defesa
A III Mostra Nacional de Produção em
Saúde da Família, realizada de 5 a 8 de
agosto, no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília, comemorou os
15 anos do Programa Saúde da Família e
os
20
anos
do
SUS.
O encontro contou com a participação de
6 mil pessoas. Foram exibidos trabalhos
acadêmicos e das equipes do programa Professora Adriane Martins teve o trabalho reconhecido por integrantes do Ministério
Saúde da Família.
Entre os trabalhos selecionados, destaca-se o de tema “A Perspectiva de mudança na
atenção básica através das ações de capacitação do Projeto Rondon”, da docente Adriane de
Castro Martins Martins e dos estudantes Fábio Henrique Motter e Juliana Vanderline, da
Unioeste.
O trabalho foi realizado com base na experiência da equipe que atuou na Operação GrãoPará, no município de Quatipuru (PA). “Ter o trabalho que desenvolvemos durante o Projeto
Rondon selecionado para estar entre essas experiências foi altamente gratificante, pois com
ele demostramos a importância para a comunidade do trabalho de Extensão que
continuamente realizamos dentro da nossa instituição” explicou Adriane.

Programa de Extensão mobiliza órgãos
públicos em defesa de causas sociais e
ambientais
No dia 9 de agosto, aconteceu no Tribunal do Júri
do campus de Marechal Cândido Rondon, uma reunião com moradores do Loteamento Ceval. Esta
comunidade é objeto de estudos e recebe
assessoria do
projeto
de
Extensão
denominado ”Loteamento Ceval (1191 - )” coordenado pelo professor Paulo José Koling, que coloca
O Programa é desenvolvido desde 2004,
em prática a inserção e o compromisso social.
A pauta do encontro era uma Ação Civil Pública em breve os moradores poderão se mudar para um local seguro e limpo
Ambiental movida pelo Ministério Público do Paraná
- Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e pelos moradores, contra o município de Marechal
Cândido Rondon e a Sociedade Comunitária de Habitação.
Os moradores do loteamento Ceval, que sofrem com a poluição das indústrias vizinhas ao
bairro, com os problemas do solo impróprio para construção de residências e por morarem
em uma área de proteção ambiental buscam, há muito, uma solução para estes problemas.
Durante a reunião do dia 9, os moradores e sua advogada Dra. Angélica K. Maia, representantes da Sociedade Comunitária de Habitação e do município de Marechal Rondon, assinaram um acordo Extra Judicial que, se homologado pela Justiça, possibilitará a permuta dos
lotes, e em um futuro próximo, a relocação dos moradores do loteamento.

DIVISÃO DE CULTURA
Cantare apresenta canções italianas em
Encontro Interestadual de corais
No último sábado (16), no Teatro Municipal de
Toledo, o Cantare, Coral da Unioeste e Instituto
Alfredo Kaefer, participou do VIII Encontro de Interestadual de Corais Italianos.
Ao todo 14 grupos participaram do evento, cada
um apresentou três músicas. O Cantare apresentou as canções: "Fa uma canzona", "Al di là" e
"Epitáfio". Logo após a apresentação, os
Apresentação do Cantare no Teatro Mu- coralistas foram recepcionados em um jantar,
nicipal de Toledo
também italiano.

Tucca é convidado para apresentar workshop no Caribe
A partir de 22 de agosto acontece o CARIFESTA
X em Georgetown, no Caribe. O TUCCA (Teatro
Universitário do Campus de Cascavel), a convite
da embaixada do Brasil naquele país, apresentará o workshop: A Psicodramaturgia de Nelson
Rodrigues – Exercícios para atores e não atores,
inspirado nas peças Vestido de Noiva, Valsa nº6 e
Álbum de Família.
Adriano Brandão, André Boniatti, Emerson
Pollice, Leonina Pereira e Neuri Mossmann são
os integrantes do grupo que apresentarão o
workshop em Georgetown. Para Neuri, que tamTucca embarca para apresentar workshop bém é diretor artístico do grupo, o convite é um
reconhecimento: “Foram anos de pesquisa e de
no Caribe
estudo. Este convite da embaixada é uma prova
da qualidade do nosso trabalho. Além disso a possibilidade de participar do CARIFESTA será
um grande enriquecimento cultural e profissional para o Tucca.” comemorou Mossmann.

Peça teatral busca novos doadores de medula
Uma dupla de artistas acostumada a visitar os pacientes em tratamento de leucemia no Hospital de
Clínicas resolve ultrapassar o limite do hospital para
cativar outra figura fundamental nessa estória: o doador. Com bom-humor a dupla busca tocar o público
com estórias criadas a partir de depoimentos reais
que serão apresentados ao público da Unioeste na
peça “Procura-se uma Estrela”, que vai circular pelos
campi a partir do dia 25.
A arte é uma das mais poderosas ferramentas de
transformação cultural. Por isso o teatro é aqui toma- Peça vai explicar a importância de ser
doador de medula
do como forma de conscientização para um problema que pode ser resolvido com sensibilidade e espírito de cidadania: a doação de medula.
O elenco é formado por Renato Perré, Rafael Barreiros e Carolina Maia, a peça tem também
música ao vivo de Adriano Esturilho, que assina o texto e a direção.

Cronograma de apresentações
Dia 25 de agosto
Unioeste Campus de Cascavel
Horário: 9:00 e 19:30 horas
Local: Auditório da Unioeste

Dia 26 de agosto
Unioeste Campus de Marechal Cândido Rondon
Horário: 19:30 horas
Local: Tribunal do Júri

Dia 26 de agosto
Unioeste Campus de Toledo
Horário: 9:00 horas
Local: Mini Auditório

Dia 27 de agosto
Unioeste Campus de Foz do Iguaçu
Horário: 19:30 horas
Local: Mini Auditório

Saiba quem é a equipe da Proex
Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete Izabel Godoy,
Francy Rodrigues da Guia Nyamien, Irene Carniatto de Oliveira, José Ricardo Souza, Maria Helena
Ampessan Vivan, Neuri Luis Mossmann, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino Vieira Vasconcelos Neto,
Simone Barea e Valdeci Batista de Melo Oliveira
ERRAMOS
Na edição passada, publicamos que o professor Nardel Soares da Silva era Diretor do Centro de Ciências
Agrárias de Marechal Cândido Rondon. Quem ocupa esta cadeira é o professor José Renato Stangarlin.
Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.
Pró-Reitor de Extensão
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Vice-Reitor
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