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Bolsistas se preparam para executar projetos
Os bolsistas recém-formados e graduandos de vários cursos da
Unioeste, selecionados para os projetos aprovados pelo Programa
“Universidade Sem Fronteiras” da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (Seti) para o Campus de Marechal
Cândido Rondon, estiveram recentemente em Guaíra reunidos
com o representante da Biolabore, uma das parceiras em vários
destes projetos. Participantes de outro projeto voltado para a
agricultura familiar, o dos Jovens Agricultores, que busca
viabilizar a permanência dos jovens nas pequenas propriedades
também participaram da reunião.
O objetivo destes encontros preliminares é buscar subsídios
para dar início às ações previstas nos três projetos aprovados,
oriundos do Campus de Marechal Cândido Rondon. Os projetos,
que serão desenvolvidos até o final de 2010, serão realizados
na área de produção de leite orgânico, redução de custos nas
pequenas propriedades e diagnóstico e recuperação das
potencialidades das variedades de sementes crioulas, ainda
remanescentes na região Oeste do Paraná.
Na parte da manhã, nas dependências do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Guaíra, os bolsistas apresentaram seus
projetos aos jovens num encontro coordenado pelo engenheiro
agrônomo Daniel Mol. À tarde, os jovens agricultores e os
bolsistas fizeram uma visita à uma das propriedades referências
do projeto da Biolabore, que, a partir delas, pretende promover
a difusão das experiências bem sucedidas.
O agrônomo explica que, na região de Guaíra, a fruticultura
orgânica vem ganhando espaço e precisa somente de incentivo
para agregar valor aos produtos que têm mercado garantido.
“Hoje, quando se fala em produtos orgânicos, sem agrotóxicos
ou em produção sistêmica, o que falta é produto e profissionais
para atuar na conversão para sistemas agroecológicos”,
destacou. “Nosso objetivo é ensinar ao jovem produtor e sua
família, que dependem da agricultura familiar, a efetivamente
aproveitar o que existe em sua propriedade”, disse Daniel em
sua exposição aos bolsistas da Unioeste.
Campus de Toledo recebe veículo do USF

Agende-se
2 de abril - Missa em Italiano
- 19 horas - Auditório 2 Campus Cascavel
7 de abril - Congresso
Extraordinário do Sinteoeste
- 9 horas - Campus Cascavel
15 de abril - Último dia para
inscrições nos estandes,
oficinas
e
atividades
artístico-culturais no 9º
Seminário de Extensão de
Unioeste
22 de abril - Último dia de
inscrições para apresentação
de trabalhos no 9º Seminário
de Extensão da 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

Na tarde de sexta-feira mais um veículo do
Projeto Universidade Sem Fronteiras foi
entregue, desta vez ao campus de Toledo. O
veículo Logan foi recebido pelo diretor geral
do campus, José Dílson de Oliveira e pelos
coordenadores de projetos aprovados pelo
programa, professores Bernardo Sakamoto e
Sebastien Nyamien.
Participaram da rápida solenidade, realizada
no hall de entrada do campus, o professor
Aldi Feiden, da Coordenadoria de Transferência
e Popularização de Ciência e Tecnologia da
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e o Pró-Reitor de Extensão da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Wilson Zonin.
Segundo Zonin, o conceito de extensão na Estudantes Franceses
universidade mudou e hoje é muito mais Como representante da SETI, o professor Aldi
atuante. “Temos agora uma estrutura Feiden, anunciou na oportunidade o início de
favorável, para que a extensão universitária outros 16 projetos do USF também na Unioeste
cumpra seu papel de auxiliar a comunidade e a abertura de outros 3 editais, nas áreas de
externa e produzir conhecimento visando a licenciaturas e saúde. Segundo ele, a extensão
ampliação das pesquisas e a melhoria do tem o compromisso de atuar na área social tanto
quanto na pesquisa. “Para isso estamos dotando
ensino”, destacou ele.
O pró-reitor destacou ainda a realização do as universidades de infraestrutura. Setenta
SEU – Seminário de Extensão Universitária, veículos estão sendo destinados para as
nesta edição sediado por Toledo, no próximo universidades reforçarem seus projetos de
mês de maio, onde os grandes temas da extensão”, anunciou ele.
região, como o Plano de Gestão da Bacia do Para Feiden, em programas como o Universidade
Paraná III, assim como o Plano de Sem Fronteiras, as parcerias são de fundamental
Desenvolvimento Rural do Oeste do Paraná , importância, inclusive para o desempenho dos
bolsistas, em virtude das particularidades
devem estar em foco.
regionais que precisam ser respeitadas. O
objetivo do USF é justamente identificar estas
Campeonato de Futebol Suiço será no
particularidades,
quando
ainda
não
Campus de Cascavel
diagnosticadas, e potencializá-las em todos os
Inicia dia 4 de abril mais um Campeonato sentidos.
Interno de Futebol Suíço da Universidade Ele anunciou ainda a vinda de 50 recém-formados
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). O franceses que visitarão o Brasil através do USF
campeonato que está em sua quinta edição, para conhecerem os projetos aqui desenvolvidos
tem como objetivo confraternizar e integrar pelo programa, não descartando, inclusive, a
os funcionários da Unioeste.
ida de igual comitiva de brasileiros à França,
Todas as rodadas serão concentradas no num intercâmbio muito animador no que tange
campus de Cascavel. Mais informações no a troca de informações e tecnologias.
telefone: (45) 3220-3091.
Pré-Vestibular
O Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI)
abre no dia 6 de abril as inscrições para os
interessados em freqüentar o cursinho prévestibular gratuito. Inicialmente estão sendo
ofertadas 70 vagas, mas a Unioeste não
descarta a possibilidade de ampliar este
número. As aulas devem começar no início de
maio, com dias e horários a serem definidos.
As inscrições, que prosseguem até o dia 8 de
abril, podem ser feitas no próprio NEI, do Bloco
D, Sala 05, do Campus de Cascavel, das 08 às
12 e das 13h30 às 18h30. Dos candidatos,
serão exigidos os seguintes documentos: CPF,
RG, comprovante de residência e de
rendimento. Dos alunos egressos (que já
terminaram o ensino médio), fotocópia do
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
Histórico Escolar e dos concluintes, declaração
do estabelecimento de ensino de que está
concluindo do Ensino Médio. Mais informações
no (45) 3220-3219 – NEI
Português para Estrangeiros

Na tarde de segunda-feira foi a vez do campus
de Francisco Beltrão receber oficialmente os
carros do Programa Universidade Sem
Fronteiras. O diretor geral do campus, José
Maria Ramos recebeu do Pró-Reitor de Extensão
da Unioeste, Wilson João Zonin as chaves de
um Logan e de uma Kombi que serão utilizados
para a execução dos projetos.

O Programa de Ensino de Línguas (PEL) vinculado ao Centro de Educação, Comunicação e Artes
(Ceca) e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade está oferecendo curso de português para
estrangeiros. As aulas acontecerão nas quartas-feiras, das 13h30 às 15h45. O curso é destinado
aos estrangeiros que vivem em Cascavel e região que gostariam de aprender a língua portuguesa.
A leitura, a escrita, a conversação e a gramática serão abordadas por meio de diferentes
gêneros textuais. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do PEL, no horário de 13h30 às
19 horas, localizada na Sala 03, bloco C do prédio antigo do Campus de Cascavel. A documentação
necessária para inscrição é uma cópia do RG e o pagamento de uma taxa de R$ 200,00. O
período de inscrições vai até o dia 07 de abril. Mais informações podem ser obtidas no telefone:
3220-3161.
Divisão de Cultura participa de reunião com secretária de Estado
Na última sexta-feira alguns representantes da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) participaram de um encontro com
prefeitos e dirigentes culturais da região Oeste, promovido pela Secretaria de Estado da
Cultura em parceria com a Associação Cultural do Extremo Oeste (ACEO), na câmara de
vereadores de Matelândia. Um dos propósitos da reunião foi apresentar aos participantes a
secretária de Estado da Cultura, Vera Mussi, assim como o representante da regional oeste
(que abrange 51 municípios) e presidente da ACEO, Tita Furlan (secretário da Cultura de
Toledo).
Durante a reunião foi discutido sobre o desenvolvimento cultural do Paraná e formas de
integração entre os municípios. A secretária de Estado da Cultura ressaltou a importância de
todos os municípios da regional permanecerem sempre conectados para a troca de experiências
em todas as áreas. Segundo Vera Mussi os municípios serão contemplados com cursos e
eventos vindos do Governo do Estado que possibilitarão ainda mais a integração entre as
cidades.
Para o assessor especial da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste,
Stéfano Paschoal, o encontro foi produtivo para estabelecer contato com os secretários de
cultura dos municípios e destacou a importância de uma formação cultural dentro das
universidades. “É realmente importante podermos estar em contato com os representantes
dos municípios da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), pois esta associação
abrange praticamente todo o território onde estão os campi da Unioeste. Empenhamo-nos
para que a secretária de Cultura levasse ao governador do Estado a sugestão de que as
universidades estaduais destinassem uma porcentagem de suas verbas à cultura”, comentou
Stéfano.
Saiba quem é a equipe Proex
Adrienne Mazzo, Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Aparecida Favoreto, Carolina Wadi, Carlos
Alberto da Silva, Carlos José Maria Olguín, Cremilde Franco Schelbauer, Erosania Lisboa, Evete Izabel Godoy,
Irene Carniatto de Oliveira, João Maria Andrades, Maria Helena Ampessan Vivan, Saturnino Vieira Vasconcelos
Neto, Simone Barea, Stéfano Paschoal, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.

Envie para a Proex as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para: (45) 3220-3029 ou e-mail: carolinawadi@unioeste.br
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