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Unati - Vagas para inteligências experientes
A Universidade da Terceira Idade é uma das mais
relevantes atividades de extensão. Na Unioeste sua
pertinência e impacto cultural ganharam um reforço
significativo com a aprovação em 7 de agosto da Resolução
158/2014-CEPE. A partir de 2015 serão ofertadas vagas nas
disciplinas dos cursos de graduação aos discentes de
extensão Unati. Essa medida viabilizará maior interação
entre discentes e docentes e o público da terceira idade.
Trata-se de relacionar inteligências distintas para o
crescimento mútuo.
O processo terá a seguinte operacionalidade: os
colegiados de graduação informam quais disciplinas e
quantas vagas oferecem para os discentes da Unati. A Proex

abre edital e os candidatos escolhem até seis disciplinas. Os
candidatos com mais idade são selecionados e recebem
registro como discente extensionista. Frequentam as aulas e
recebem certificação de participação caso tenham 75% de
frequência. O professor que os recebe em sala, igualmente é
certificado na disciplina que ministrou.
O pró-reitor de Extensão, Remi Schorn, salienta que
«teremos em um mesmo ambiente ensino, pesquisa e
extensão». Ele explica que «a universidade se faz no
entrecruzamento dos caminhos dessas atividades» e
ressalta que a Unioeste dá um grande passo na inclusão e
crescimento da sua relevância educacional e social.

Pibex: mais bolsas de extensão
O presidente da Fundação Araucária, Paulo valorização da extensão universitária e contribui para a
Brofman, atendeu à reivindicação das Universidades do equiparação dessa atividade com o ensino e a pesquisa”.
Ações como essas são decisivas para, conforme
Paraná ao lançar, dia 8 de julho, o edital ao Programa
Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (Pibex), consta no Plano Nacional de Extensão, “retirar o caráter de
que visa atender um contingente de projetos de Extensão terceira função da extensão e dimensioná-la como filosofia,
que atualmente estão desprovidos de bolsistas de extensão. ação vinculada, política, estratégia democratizante,
Na ocasião, os pró-reitores de Extensão assumiram metodologia, sinalizando para uma universidade voltada
conjuntamente o compromisso de efetivarem uma seleção para os problemas sociais com o objetivo de encontrar
qualificada dos projetos e com a partilha destas bolsas. Isso soluções através da pesquisa básica e aplicada, visando
expressa uma postura solidária das universidades entre si, realimentar o processo ensino-aprendizagem como um
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disputa secundária e foi coroada por uma comprometida importância e legitima os atuais programas e projetos.
Podemos, com isso, melhorar a condição das pessoas que
ação simbólica e comemorativa de compartilhamento”.
Remi destaca que as universidades estaduais em atualmente fazem extensão e incentivar as demais para que
2014 incrementaram a oferta em 24 bolsas “mas o que faz tornem-se extensionistas”, salienta o pró-reitor, ao desejar
diferença é que o Pibex consolida um tratamento de que o Pibex cresça e tenha vida longa.

Foi...

A cultura acontece na Unioeste

*Festival de Música de Cascavel
*A Lenda da Árvore Sagrada
* Seminário Internacional em Estudos da Liguagem

É...
10/08 - Projeto Saci
19/08 Seminário Internacional de Etnia,
Diversidade e Formação

Será...
01/09 - III ECAD
19/10 Curta Toledo
11/11 Virada Cultural de Toledo

Proex no Huop
Em agosto, o setor de Extensão, as direções e a
comissão de humanização do Hospital Universitário do
Oeste do Paraná (Huop) organizaram dois eventos para
comemorar o dia dos pais e o dia do estagiário.
No dia 8 de agosto foi realizado, no refeitório, a
apresentação musical “Eu & Ela” com o gaiteiro «Bracinho
de Sulina» que animou e homenageou os pais com a
legitima música gaúcha.
No dia 18 agosto, o setor de Educação Continuada
organizou a confraternização em homenagem aos
estagiários e apresentou murais de fotos na área de
convivência do Hospital, que contou com um café da tarde.
A celebração de datas comemorativas no Huop
ocorre mensalmente e transforma o ambiente hospitalar
em um espaço de convivência e descontração.

Projeto Rondon 2015

A Pró-Reitoria de Extensão da
Unioeste selecionou os acadêmicos
para participar do Projeto Rondon,
Operação Mandacaru, a ser realizada
em Ibaretama, no Ceará, entre os dias 15 de janeiro a 2 de
fevereiro de 2015. A área de atuação é «Cultura, Direitos
Humanos e Justiça, Educação e Saúde».
A preparação inicia dia 15 de setembro de 2014. A
equipe será coordenada pelos professores Marcos Freitas
de Moraes, do Campus de Toledo e Mônica Tereza
Suldofski, do Campus de Cascavel.
Os participantes serão: Bruna Caroline Kotz
Kliemann, do curso de Ciências Biológicas; Camila Borges
dos Reis, Farmácia; Claudia Santos Oliveira, Medicina;
Giovani Ceron Hartmann, Odontologia; Kelly Mayara
Poersch, Ciências Biológicas, Jéssica Bortolotto Bonamigo,
Enfermagem, Pamela Ellen de Oliveira Pecegueiro, Serviço
Social e Rafael Krupiniski, Geografia.

Projeto discute acessibilidade
O projeto de extensão “Sentindo na pele:
Reflexões sobre a inclusão”, do Programa de Apoio às
Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) da Unioeste,
Campus de Toledo, objetiva ampliar os
olhares educacionais e sociais acerca da
educação inclusiva, propiciar a
aproximação entre educação superior e
básica e promover a troca de experiências entre acadêmicos, professores e
alunos do projeto.
As atividades envolvem o
diálogo sobre inclusão, manuseio de
jogos didáticos adaptados e a realização
de um passeio pelo Campus com o
objetivo de simular as experiências de
pessoas surdas, cegas, cadeirantes ou
com mobilidade reduzida.
A coordenadora, Joice Silveira, explica que o
Expediente
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projeto aproxima a academia da comunidade, além de
ser uma forma de sensibilização sobre a acessibilidade é
uma oportunidade para discutir sobre as barreiras
arquitetônicas e atitudinais ainda
presentes no processo de inclusão
da pessoa com deficiência.
O projeto recebe as instituições
de ensino que agendam a participação e é subcoordenado por
Jaqueline Santos, com a colaboração de Ana Bochina, Bruna de Sá,
Elora Marque e Larissa Shenkel.
A visitação à sala multiuso PEE,
localizada no Campus de Toledo
pode ser agendada pelas
instituições de ensino, pessoalmente, via telefone (45) 3379-7008 ou no e-mail
peetoledo@gmail.com.
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