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Unioeste representa Extensão Universitária
paranaense na França

Agende-se
18 de dezembro - Primeira reunião
sobre Aqüicultura e Pesca na
Cantuquiriguaçu. Às 14 horas no
auditório da Associação Comercial
e Industrial de Laranjeiras do Sul.

De volta da França, onde foi apresentar o Programa Universidade
Sem Fronteiras (USF) a convite da Seti, o Pró-Reitor de Extensão
da Unioeste trouxe boas notícias!
Participaram do evento “A Responsabilidade Social das
Universidades” no começo de dezembro representantes de 20 de dezembro - Formatura da
Universidades da Itália, Bélgica, Espanha, França e do Brasil., o Escola Itinerante Zumbi dos
encontro foi proposto pelo Conselho Regional de Rhône Alpes Palmares, no acampamento 1º de
(FRA).
Agosto, às 10 horas.
Segundo o Pró-Reitor Wilson Zonin, as universidades européias,
sobretudo as francesas perceberam que o que eles entendem
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europeus que a universidade tem o dever de construir
conhecimento para além do mercado de trabalho, mas para
beneficiar a sociedade que acolhe a universidade” considerou.
A recíproca também é verdadeira, já que a conclusão dos participantes brasileiros é de que há muito que
interagir entre as universidades brasileiras e européias no que tange à preparação para o mercado do
trabalho e a responsabilidade social.
Para Zonin, essa diferença é referente ao sistema de educação dos dois países e que a participação de
eventos que reflitam sobre as atividades educacionais vão permitir uma complementação em que
universidade e sociedade só tendem a ganhar.
Universidade Sem Fronteiras do outro lado do mar
Para comprovar a qualidade e representatividade do programa proposto pela Seti, o vice-presidente do
Conselho Regional de Rhône Alpes, Roger Fongères afirmou que no próximo ano aquela região vai lançar
editais nos moldes do Universidade Sem Fronteiras.
“As 250 pessoas que assistiram a apresentação sobre o USF ficaram emocionadas em ver como o
conhecimento construído dentro na universidade pode ser valioso para toda a sociedade, sobretudo para
as comunidades menos favorecidas” complementou Zonin, que se disse orgulhoso de ver que o Paraná
está exportando Extensão Universitária e que a Unioeste foi a convidada para relatar o trabalho que está
desenvolvendo na região Oeste, Sudoeste e nos municípios do território da Cantuquiriguaçu mais
próximos dos campi da universidade.

Universidade tem dois projetos culturais aprovados pelo Governo Federal
“Abraço sem medo: Leitura e Cidadania na Penitenciária Industrial de Cascavel” e “Educação Patrimonial:
A constituição dos espaços de sociabilidade nas narrativas dos moradores antigos” são dois projetos
culturais propostos pela Unioeste e aprovados pelo Proext Cultura, proposto pelos Ministérios da Cultura, e
da Educação.
O Proext Cultura apóia projetos culturais – com até R$ 30 mil – que contribuam para a implementação de
políticas públicas culturais. Ao todo, 72 projetos de IES de todo o Brasil foram selecionados, e a Unioeste foi
uma das poucas IES que teve dois projetos aprovados.
O trabalho “Educação Patrimonial: A constituição dos espaços de sociabilidade nas narrativas dos
moradores antigos”, proposto pela docente do curso de Pedagogia do Campus de Francisco Beltrão, Sônia
Maria Marques, já estava sendo desenvolvido em 2008, com os alunos da 3ª série da Escola Municipal
Bom Pastor. “Convidamos as pessoas mais antigas que fizeram parte da história do município para contar
às crianças sobre os fatos que não fazem parte da história oficial, como, por exemplo, uma senhora que
assistiu da janela da casa dos patrões a Revolta dos Posseiros em 1957”, explicou a coordenadora do
projeto.
Ainda sobre a aprovação dos trabalhos, Sônia Marques observa que os Ministérios receberam mais de 500
propostas e quando uma é aprovada, “os docentes se sentem estimulados a participar desses editais,
apesar de toda a burocracia. Como professora, eu sinto que meu trabalho está sendo reconhecido pelos
órgãos oficiais”, comemora.
A chefe da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Valdeci Batista de Melo Oliveira, esclareceu
que a Unioeste enviou seis propostas e que duas foram aprovadas. “Isso garante que a concepção de
Cultura dentro da Unioeste é tão qualificada quanto à de grandes universidades, reconhecidas por
promoverem projetos culturais como a Universidade São Paulo (USP) e Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp – SP)”, disse Valdeci que é a coordenadora do outro projeto aprovado, o “Abraço sem
medo: Leitura e Cidadania na Penitenciária Industrial de Cascavel” que propõe o incentivo à leitura e a
reflexão dentro do ambiente da PIC.
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