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AGENDE-SE

Extensionistas do Universidade Sem Fronteiras
recebem carros para desenvolver projetos

29 de setembro - IV Semana de
Ciências Agrárias: Ciência e
Tecnologia em Busca da Qualidade no campus de Mal. Cândido Rondon – Tribunal do Júri às
9 horas.
XVIII Semana da Biologia da
Unioeste no Anfiteatro de Cascavel, às 9 horas.

Zonin e Alcibiades repassaram as chaves para os coordenadores
dos projetos de Cascavel

Às 14 horas na Proex, reunião
com os coordenadores do Programa Universidade Sem Fronteiras sobre a manutenção e utilização dos veículos do programa Universidade Sem Fronteiras.

Dois veículos foram repassados pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) para a
Às 19h20m no Anfiteatro de
Unioeste. Os veículos serão utilizados nas atividades dos
Cascavel, XI Seminário de Ecoprojetos do Universidade Sem Fronteira (USF). Na última
nomia Brasileira: Desenvolvensexta-feira (26) um dos carros foi entregue pelo diretor técdo a Economia, o lugar da Econico da coordenadoria de projetos e da Unidade Gestora
nomia no Contexto Atual
do Fundo Paraná, Aldi Feiden, e pelo pró-reitor de Extensão, Wilson Zonin, para o campus de Marechal Cândido
1 de outubro - III Simpósio MéRondon.
dico e III Jornada de Geriatria e
Outro veículo foi repassado na segunda-feira (29) para
Gerontologia, às 8 horas
os coordenadores dos projetos do USF do campus de
campus de Cascavel
Cascavel, pelo reitor Alcibiades Luiz Orlando. Os veículos
ficarão disponíveis aos extensionistas nos campi de Mare6 de outubro - I Seminário Cichal e Cascavel, e darão suporte também aos projetos dos
entífico
de
Sistemas
campi de Toledo e Foz do Iguaçu.
Agroindustriais Sustentáveis no
Os veículos serão utilizados por professores, profissioauditório do campus de Cascanais recém-formados e acadêmicos bolsistas que atuam
vel.
nos projetos de Extensão que estão sendo desenvolvidos
em vários municípios da região, todos com uma coisa em
Mais informações sobre os
comum: o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
eventos que acontecem na
O reitor Alcibiades Luiz Orlando destacou a importância
Unioeste, na página:
do USF, e observou que a inserção da Universidade nos
www.unioeste.br
municípios que registram um baixo IDH, é uma obrigação
e um desafio. “O desenvolvimento dos projetos permite
constatar que a Unioeste está contribuindo de forma efetiva com a construção de uma sociedade menos injusta e desigual”, disse Alcibiades.
Segundo o pró-reitor de Extensão, da Unioeste, Wilson Zonin, o USF é a universidade cidadã. “Ele foi concebido para inserir a universidade junto aos que mais necessitam de acesso
ao conhecimento. Este é um programa que mostra bem a mudança de rumo que ocorreu na
área do ensino público nos últimos anos no Estado do Paraná”, destacou Zonin.

Pacto 21 Universitário ganha adesão de três instituições de ensino superior
O segundo encontro “As Ações das Instituições de Ensino Superior e a Agenda 21 Paraná”,
aconteceu em Curitiba, promovido pela Comissão Científica do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Unioeste
apresentou trabalhos que contemplam itens da Agenda.
Durante o encontro, o Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná lançou o guia “Agenda 21
Passo-a-Passo” que pretende ajudar as instituições a desenvolverem suas próprias atividades de Agenda.
O secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rasca Rodrigues, participou do encontro e destacou a importância de incluir as universidades no processo de consolidação da
Agenda 21. “O governo atua na proteção do meio ambiente e a universidade colabora com a
sustentação do discurso do desenvolvimento sustentável”, afirmou. “A Agenda 21 busca uma
nova postura, novos valores, mas não adianta institucionalizar se não conseguirmos divulgar
tudo o que deve ser feito para bem do meio ambiente. Somos poucos neste processo, mas
quando nos unimos, nos tornamos gigantes e fazemos acontecer”, completou.

Atividades do Pró-Egresso são discutidas na Proex
O Pró-Egresso beneficia pessoas que saíram de instituições penais e estão em regime
aberto, que cumprem pena em liberdade, e egressos que têm de realizar atividades como
penas alternativa nas comarcas ligadas aos campi da Unioeste em Francisco Beltrão, Toledo,
Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Em setembro, os coordenadores do programa se
reuniram na Proex para avaliar o programa em cada campus e discutir as atividades do
próximo ano.
O apoio aos egressos é feito por uma equipe multidisciplinar encarregada de prestar toda a
assistência necessária à sua reintegração na sociedade, compondo-se das áreas de Direito,
Serviço Social, Pedagogia e Psicologia e encaminha os egressos, de acordo com a determinação judicial, para prestação de serviço a comunidade, atividades escolares, acompanhamento psicológico e para grupos de apoio de alcoólicos anônimos e dependentes químicos.
O programa é uma proposta da Secretária de Justiça e é executado através de Convênio com
a Unioeste nos campi.

SUA CASA
Computadores e outros equipamentos
Ative o energy saver, do seu monitor (modo
econômico) e economize energia com o
Windows
É possível fazer com que o micro, depois de
determinado tempo parado, desligue o
monitor e o disco rígido, e deixe todo o sistema hibernando até que você movimente o
mouse ou pressione alguma tecla.
Além do protetor de tela, que evita que uma
imagem congelada acabe desgastando o fósforo do seu monitor, o Windows oferece alguns
meios para você economizar energia. Clique
com o botão direito do mouse sobre a área de
trabalho e selecione Propriedades; Selecione
o item “Proteção de tela” e clique no botão Energia. O próprio Windows sugere alguns “esquemas de energia”.

Confira
· Acione Painel de Controle/Vídeo e traga para
o primeiro plano a ficha “Proteção de Tela”.
Indique um protetor de tela que tenha o máximo de áreas escuras. Quanto mais cores brilhantes no monitor, maior o consumo de energia. Informe ao sistema para contar quantos
minutos de inatividade até acionar o screen
saver.
O consumo de um micro fica em torno de
0,2 kWh - ou seja, 0,2 kW em cada hora de
uso efetivo. Em repouso (todos os componentes ligados, mas sem programas executando operações), esse número baixa para
0,12 kWh. E, no modo de espera, 0,04 kWh ou seja, uma redução de 66%.
Procure deixar periféricos como impressora e scanners desligados da tomada se
não estiverem em uso. As caixas de som ficam ligadas o tempo todo; se não estiver
usando, desligue.

Procaserv treina acadêmicos e servidores contra incêndio
Em promoção do Setor de Recursos Humanos do campus de Marechal Cândido Rondon da
Unioeste foi realizado na sexta (26), no Tribunal do Júri do Campus, um curso sobre Primeiros
Socorros e Combate a Incêndios.
Técnicos administrativos que atuam no campus e aos alunos do segundo ano do curso de
Educação Física participaram do treinamento que faz parte de um projeto de Extensão que o
objetivo de se tornar uma importante ferramenta no sentido de qualificar e integrar os servidores técnicos.
O Projeto de Capacitação e Qualificação dos Servidores Técnicos da Unioeste (Procaserv)
conta com atividades permanentes, esportivas e de recreação, como hidroginástica, natação
para os filhos dos servidores e ginástica laboral, mas também com atividades de formação e
qualificação como este curso que foi promovido neste dia 26.
O objetivo deste curso, ministrado pelo cabo Kaiser, que atua no Bombeiros Comunitários
de Marechal, é de alertar os servidores sobre os riscos de acidente de trabalho e repassar
importantes noções de primeiros socorros, além de orientações para a destinação e uso dos
equipamentos de combate a incêndios.

EXTENSÃO DA VEZ... Informática para Guardas Mirim
Adolescentes que participam da
Guarda Mirim de Cascavel receberam
na manhã de quarta (24), os certificados de conclusão de cursos promovidos pelo Colegiado de Informática da
Unioeste.
Dois cursos foram oferecidos: Noções Básicas de Informática, coordenado pelo professor Oscar José
Busatta, e o curso de Inclusão Digital
de Adolescentes através de Treinamento em Software Livre, coordenado
pelo professor Carlos José Maria
Olguín.
Desde 2002, 440 adolescentes já
concluíram o curso que acontece todos os sábados no Laboratório de
Informática do campus de Cascavel. O professor e orientador de um dos projetos, Carlos José
Na avaliação de Jheniffer Leida Flo- Maria Olguín emtregou o certificado para Jean Henrique
res, 15 anos, “o curso foi muito inte- Przendziuk, que afirmou: “Aprendi muita coisa, vários conteúressante, valeu a penas ter freqüenta- dos foram trabalhados durante o curso”
do e acredito que este curso irá oportunizar a abertura de alguma porta para o mercado de
trabalho”.
Os acadêmicos do curso de Informática da Unioeste, Allysson Carapeços e Jefferson Rosário, que atuam como monitores do projeto, destacaram a importância da iniciativa do curso
uma vez que a maioria dos guardas-mirim recebe as primeiras noções na área de informática.
“Uma das dificuldades registradas é que muitos alunos têm dificuldades com a coordenação
motora. Os programas favoritos pelos adolescentes são o navegador Firefox e as aulas do
módulo de Hardware, que possibilitam o contato com as peças do computador.” afirmou
Jefferson.
O sargento Luiz Lançanova, que há seis anos trabalha na formação dos guardas-mirim
como voluntário, observou que “a oferta de cursos na área da computação possibilita melhorar a auto-estima dos adolescentes. Muitos chegam aqui com a cabeça baixa, e a partir dos
cursos, muitos ingressam no mercado de trabalho, conseguindo pagar suas despesas pessoais, e se sentem valorizados”.
Segundo Carlos José Maria Olguín, que coordena um dos projetos, cerca de 95% dos
alunos conseguem ingressar no mercado de trabalho a partir desta iniciativa e de outros
projetos que são desenvolvidos junto à Guarda Mirim.

CULTURA
Decoupagé pela Reitoria
Inquieta e dinâmica, a artista plástica Thaís Pontes
apresenta o seu mais novo trabalho. Uma mescla
das suas duas últimas fases – imagens sacras de
artistas medievais transpostas em madeira, técnica conhecida como decoupagé, e em seguida,
pedraria com mosaico. Depois, a união e sua transição entre estes dois momentos. Pura poesia.
Thais inova agora com o vidro. Este novo elemento
se molda e se transforma na composição da artista
de forma harmônica e delicada. Destaca-se sempre um fino e cuidadoso zelo no acabamento em
todos os artefatos. Madeira, cerâmica e vidro são
roupagens que vestem a imaginação de Thais e
provocam formas em sua explosão criativa. Um belo
momento para apreciar sua obra que estará na Rei- Mandalas, cachepôs, vitrais e mosaicos colorem o hall da Reitoria
toria da Unioeste, a partir de terça-feira (30).

Especial Editais
Bolsas de Estímulo à Criação e à Reflexão Crítica sobre as Artes - Em uma iniciativa inovadora, a Funarte concede cem bolsas de R$ 30 mil para viabilizar projetos em artes visuais,
literatura, artes cênicas, fotografia e música. Também serão concedidas bolsas para projetos
de reflexão crítica sobre cultura popular e sobre manifestações artísticas em mídias digitais.
Inscrições até dia 29 de setembro.
Rede Nacional Funarte de Artes Visuais 2008 - Instituições culturais poderão receber R$ 25
mil para produzir eventos de debate e reflexão sobre artes visuais em todo o país. Inscrições
até 1 de outubro. Os eventos acontecem em novembro.
Projeto Pixinguinha 2008 - A produção dos shows será descentralizada e os músicos selecionados vão produzir um CD. A Funarte vai oferecer oficinas de capacitação técnica a todos os
contemplados. As inscrições estão abertas até 3 de outubro de 2008.
Prêmio Interações Estéticas - Residências Artísticas em Pontos de Cultura - Em parceria
com a Secretaria de Programas e Projetos Culturais do MinC, oferece a artistas contemporâneos de diversos segmentos a possibilidade de desenvolver trabalho integrado a ações de
Pontos de Cultura de todo o país. Inscrições até 13 de outubro.
Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna - Em sua terceira edição viabilizará, com patrocínio
da Petrobrás, 69 projetos de dança. Inscrições até 30 de outubro.
Terceira edição do Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz - Viabilizará a realização de 166
projetos voltados para o desenvolvimento de atividades artísticas na área de teatro, em todas
as suas modalidades. Inscrições até 30 de outubro.
Saiba mais em: www.funarte.gov.br/
Inventário Nacional da Diversidade Lingüística e Mapeamento Documental do Patrimônio
Imaterial - O Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan receberá até 31 de outubro,
projetos referentes ao patrimônio cultural imaterial que atendam aos seguintes pontos: Levantamento documental de saberes e modos de fazer, formas de expressão, festas celebrações e lugares, em diversos estados brasileiros, entre eles Paraná e Rio Grande do Sul e
Realização de pilotos de experimentação da metodologia geral para o Inventário Nacional da
Diversidade Lingüística. www.iphan.gov.br
Edital do Prêmio Cultura e Saúde - O edital que integra as ações do Programa Cultura Viva
visa conceder prêmios a entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, e instituições
governamentais estaduais, distritais e municipais que atuam com propostas sócio-culturais,
com foco em ações de promoção da saúde. Serão concedidos até 30 (trinta) prêmios no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Prazo foi estendido até 30 de setembro.

ESPORTE
Tudo pronto para as finais do 4º Campeonato Interno de Futebol Suíço da Unioeste
Aconteceu na manhã de sábado (27) a última rodada da primeira fase do 4º Campeonato
Interno de Futebol Suíço da Unioeste, com o jogo entre as equipes do HU e da Reitoria. A
Reitoria venceu o jogo pelo placar de 2 a 0. O fim da primeira fase classificou a equipe do
campus de Toledo em primeiro lugar, com 14 pontos; em segundo lugar o campus de Cascavel, com 11 pontos; em terceiro a equipe do campus de Rondon com 8 pontos, e em quarto
lugar, com mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior, ficou o time da Reitoria. Em
quinto lugar, equipe do HU, com cinco pontos, em último lugar ficou a equipe do campus de
Beltrão com três pontos.
Estas duas equipes ficaram desclassificadas da próxima fase. O campus de Foz do Iguaçu
não participou do campeonato.
Na próxima fase será realizada a semi-final e final, com as quatro equipes melhor pontuadas. O primeiro jogo será entre as equipes do campus de Toledo e da Reitoria, e o segundo,
será entre os campi de Marechal Cândido Rondon e Cascavel. As últimas fases estão previstas para a manhã do próximo dia 17 ou 18 de outubro, no distrito de São João, na Chácara do
Dola.
O IV Campeonato Interno de Suíço da Unioeste é uma realização da Coordenação de Esportes da Pró-Reitoria de Extensão da universidade, coordenado pelo professor Saturnino Vieira
Vasconcelos Neto.
Saiba quem é a equipe da Proex
Adrienne Mazzo, Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete
Izabel Godoy, Francy Rodrigues da Guia Nyamien, Irene Carniatto de Oliveira, João Maria Andrades, José
Ricardo Souza, Maria Helena Ampessan Vivan, Neuri Luis Mossmann, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino
Vieira Vasconcelos Neto, Simone Barea, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.
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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