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Agende-se

Na quinta-feira passada (19) foi
realizada na Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste)
mais uma reunião sobre o Projeto
Rondon 2009. O intuito do
encontro foi planejar a participação
da instituição nas operações
Centro-Norte Retorno e Nordeste-
Sul. Na ocasião verificou-se as
pessoas interessadas em participar
das operações e discutiu-se
propostas para a contribuição e
melhoria nas ações desenvolvidas
pelas equipes da Unioeste. O Pró-
Reitor de Extensão, Wilson João
Zonin, destacou a importância do
Projeto Rondon “por tratar-se de
uma atividade de extensão que
produz e socializa o
conhecimento”.

Abrem inscrições para monitores de curso pré-vestibular

Estão abertas as inscrições para os alunos interessados em
participar como monitores voluntários no curso pré-vestibular
2009 oferecido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste). As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Estudos
Interdisciplinares (NEI), localizado no bloco D, sala 5, da
Unioeste, campus de Cascavel, de 23 de março a seis de abril.
O curso, que já aconteceu em anos anteriores, é uma experiência
de ensino que contribui muito para a formação acadêmica dos
alunos envolvidos. É também “uma atividade que possui
importância social visto que o público a ser atendido é aquele
que não tem condições de arcar com os custos financeiros de
um cursinho vestibular”, comentou o professor José Olguín,
Chefe da Divisão Técnica da Área de Ciências Exatas do NEI.
Olguín destacou também que, das 70 pessoas beneficiadas
pelo projeto no ano passado, cerca de 10% conseguiram
ingressar em uma universidade, o que trata-se de um número
bastante significativo visto as dificuldades enfrentadas por
boa parte da população para ingressar em um curso de nível
superior.

Coral da Unioeste e Instituto Kaefer se unem ao Coral Municipal

Foi com o intuito de firmar parcerias e fortalecer as ações culturais no Município que a chefe da
Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, Valdeci Batista de Melo Oliveira se
reuniu recentemente com a secretária da Cultura, Judet Bilibio Haschich, com a diretora de
Difusão Cultural da Semuc, Joenara Cechet e com o presidente do Instituto Alfredo Kaefer,
Emílio Fernando Martini. Na ocasião, os representantes decidiram unir os corais da Unioeste e
do Instituto Alfredo Kaefer em um único grupo, que será integrado ao Coral Municipal.
Segundo a secretária da Cultura, este projeto visa trazer mais visibilidade aos coristas de
Cascavel. “Com esta união, promoveremos mais apresentações na cidade e em Municípios
vizinhos. Isso fará com que a população tenha mais acesso a este trabalho e também possa
ampliar sua sensibilidade cultural”, explica Judet.
Ela ainda explana que através de um contato maior à Cultura, a sociedade também se torna
preparada para melhor debater a política social de sua cidade. “Não é somente na escola que se
aprende, mas também é possível crescer e ter uma formação humana a partir do envolvimento
com este tipo de atividade”, ressalta a secretária.
Para a chefe da Divisão de Cultura da Unioeste, a iniciativa também prevê uma união entre as
instituições. “Para Cascavel, estas parcerias são muito importantes porque sintonizam idéias e
permitem que os trabalhos se propagem. Todos saem ganhando quando as empresas unem
forças”, diz Valdeci Batista. “A Cultura está em um momento muito especial. Percebo os membros
das classes artísticas bastante empolgados”, complementa.
O presidente do Instituto Alfredo Kaefer conclui que a parceria não se dará em um único âmbito.
“Não pretendemos encerrar esta discussão. Estamos começando o coral com esta parceria e ela
se estenderá a outros projetos. Com a junção de outras empresas, esperamos realizar mais
trabalhos em equipe”, esclarece Martini.
Em breve será realizada uma reunião com todos que estarão envolvidos no Coral Municipal

Projeto Gerart auxilia no desenvolvimento de comunidades carentes

O Gerart – Gerando Arte e Renda, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste),
campus de Toledo, é um dos projetos selecionados pelo programa “Universidade sem Fronteiras”,
desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).
O projeto tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento tecnológico das comunidades
carentes e com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) da região Oeste do Paraná,
através do auxilio na formação de associações municipais e uma cooperativa regional de artesanato
em produtos de higiene pessoal.
Recentemente a equipe de coordenação do projeto, juntamente com os alunos que participarão
das atividades, reuniram-se com os representantes e com as comunidades que  serão atendidas
pelo programa. Segundo uma das professoras participantes do Gerart,  Ivanete Daga Cielo, a
principal meta é a contribuição com a melhoria da renda dos participantes, fazendo uso quando
possível, de matérias primas regionais para a fabricação de produtos artesanais de higiene
pessoal.
Cerca de 300 pessoas serão atendidas pelo projeto nos municípios de Diamante D’Oeste, Iracema
do Oeste, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu e Vera Cruz do
Oeste. “O Gerart será dividido em três etapas iniciais de capacitação da população inclusa nas
atividades: cooperativismo, processo produtivo e plano de negócio e gerenciamento. Esta fase
será concluída por volta de 13 de outubro e posteriormente a equipe auxiliará as comunidades
na formação de associações para a comercialização dos produtos”, explica a professora Ivanete.

Seminário Nacional de Cultura e Extensão

Estão abertas as inscrições para participação e apresentação de projetos no Seminário Nacional
de Cultura e Extensão Universitária que será realizado em São João Del Rei - MG entre os dias
20 e 23 de maio deste ano.Os interessados devem efetuar suas inscrições pelo site
www.proext.cultura.gov.br até o dia 20 de abril.

15 de abril - Último dia para
inscrições nos estandes,
oficinas e atividades
artístico-culturais no 9º
Seminário de Extensão de
Unioeste

28 de abril – I Seminário
Internacional de Ciência e
Tecnologia da Unioeste.
Local: Unioeste – Cascavel

21 de maio – III Seminário
Nacional Interdisciplinar em
Experiências Educativas.
Local: Unioeste – Francisco
Beltrão

25 de maio – V Encontro
Regional de História Oral.
Local: Unioeste – Marechal
Cândido Rondon

27 de maio – IX SEU
(Seminário de Extensão da
Unioeste). Local: Unioeste –
Toledo

Errata: Na edição 17, a foto da matéria “Professores e alunos são homenageados em Roraima”, é dos
alunos do Projeto Rondon e não do Universidade sem Fronteiras.

Projeto de Sistematização da Assistência de
Enfermagem conclui segunda etapa no HUOP

A diretora de Enfermagem do HUOP, Luciane Fabriz apresenta as etapas
de desenvolvimento da SAE

Foi realizada durante esta semana a cerimônia de conclusão da
2º etapa do Projeto de Extensão “Sistematização da Assistência
de Enfermagem” (SAE) desenvolvido pelo Hospital Universitário
do Oeste do Paraná (HUOP).
A implantação de um método para sistematizar a assistência de
enfermagem no HUOP tem como objetivo realizar um processo
individualizado, holístico, planejado, contínuo, documentado e
avaliado dos trabalhos de enfermagem. Esse método deve facilitar
a prestação da assistência ao cliente como um ser único, com
sentimentos e necessidades únicas e tendo como objetivo
principal à visão global do ser humano.
Segundo a diretora de Enfermagem do HUOP, Luciane Fabriz, a
SAE que foi iniciada em julho do ano passado, está sendo
executada em cinco etapas distintas. “A primeira fase constitui-
se na formação do Grupo Facilitador, que envolveu, durante
encontros semanais, enfermeiros e docentes do curso de
enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste). A segunda etapa, que foi concluída agora, baseou-
se na revisão bibliográfica criteriosa sobre os conceitos da
sistematização a assistência de enfermagem”, explicou Luciane.
O Pró-Reitor de Extensão, Wilson João Zonin, que na ocasião
representava o Reitor da Unioeste, destacou que a implantação
deste programa dentro do Hospital Universitário irá marcar uma
história e será o marco de um novo tempo de uma extensão
mais ativa com a sociedade. “É bom saber que cada vez mais
nossos profissionais buscam o aperfeiçoamento, trabalhando
com responsabilidade em prol de um serviço de qualidade para
a população atendida”, ressaltou o Pró-Reitor.
Também estava presente na solenidade o representante do
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR),
Antonio Paulo da Silva, que complementou que a “Sistematização
da Assistência de Enfermagem é, sem dúvida, o alicerce que dá
sustentação às ações de enfermagem dentro de um hospital
atualmente, além de criar maior interação da assistência de
enfermagem no pré, trans e pós-operatório. A Sistematização
deve ser planejada rigorosamente pelos enfermeiros, com um
instrumento adequado à realidade da instituição, para que
realmente atenda a seus objetivos”.
O projeto de extensão ainda prevê mais três etapas a serem
concluídas até a implantação definitiva da Sistematização da
Assistência de Enfermagem dentro do HUOP.

Na tarde de terça-feira (24)
foi entregue oficialmente para
o campus de Cascavel, um
dos carros doados pela
Secretaria de Ciência e
Tecnologia (Seti) para ser
utilizado nos projetos do
Programa Universidade sem
Fronteiras. O diretor geral do
campus de Cascavel, Paulo
Sérgio Wolff, recebeu dos Pró-
Reitores de Extensão, Wilson
João Zonin e de Administração
e Planejamento, Geysler Rogis
Flor Bertolini as chaves do
Logan que será usado no
desenvolvimento dos projetos.


