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AÇÃO

Jogos de Integração dos Servidores da Unioeste
Os Jogos de Integração dos Servidores da UNIOESTE (JISU)
teve seu início há mais de 10 anos, quando eram realizados em quatro
etapas, sendo uma em cada bimestre por Campus. Este evento sempre
foi realizado com o obje vo de integrar os servidores da UNIOESTE e
também para selecionar os atletas da ins tuição para representar
nossa IES no JOSUEPAR (Jogos dos Servidores das Universidades
Estaduais do Paraná), através de a vidades de esporte, lazer e
recreação, oportunizando a todos, uma a vidade social na
Universidade, como forma de bem estar e qualidade de vida para os
servidores.
Em 2015 o obje vo é reunir os servidores em seus próprios
locais de origem, evitando assim o desconforto por parte do Servidor.
O obje vo principal con nua a ser o de proporcionar a par cipação
dos servidores da UNIOESTE em a vidades Espor vas e de Lazer.
Es ma-se que mais de 2 mil servidores par ciparão do JISU neste ano.
A s s i m , p a ra e ste a n o, p re te n d e - s e re a l i za r u m a
confraternização poliespor va, envolvendo todos os Servidores da
UNIOESTE (Funcionários e Professores), para um dia fes vo no seu
local de origem, com jogos de integração, com par cipação livre e
almoço, com a par cipação de todas as associações. Espera-se
congregar o máximo de servidores através de a vidades visando uma
melhor qualidade de vida, a exemplo do que já ocorreu em Marechal
Cândido Rondon dia 30/05/2015.

Projeto Rondon
A Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste selecionou os
acadêmicos para participar do Projeto Rondon, Operação UEPG,
a ser realizada em Ibaiti, no Paraná, entre os dias 19 e 29 de
julho de 2015. A preparação inicia dia 02 de julho de 2015. A
equipe será coordenada pelo professor Marcos Freitas de
Moraes, do Campus de Toledo e contará com acadêmicos:
Bruna Karine Pin/ Engenharia da Pesca; Caroline Guzi
Savegnago/ Agronomia; Eduardo Luis Bantle/ Zootecnia; Flávia
Regina Miecoanski/ Administração; Gislene Titon Fortes dos
Santos/ Pedagogia; Janice Caroline Hardt/ Química –
Licenciatura; Luana Maria Ribeiro/ Fisioterapia; Maria Stefania
B a n t l e / O d o n t o l o g i a ; O t av i o A u g u s t o d a S i l va /
Química–bacharelado; Vanessa Goto/ Medicina.
Nesta operação as atividades serão realizadas j
untamente com a equipe da UEPG abrangendo todas as áreas da
extensão.

Agenda do JISU
Toledo - 11/07/2015 | Francisco Beltrão - 01/08/2015
Foz do Iguaçu - 22/08/2015 | Cascavel - 12/09/2015

Editais de Bolsas
Estão abertas as inscrições para bolsas de extensão
dos programas “Programa Ins tucional de Bolsas de
Inclusão Social – PIBIS”, “Programa Ins tucional de Bolsas de
Extensão – PIBEX” e Bolsas Ins tucionais de Extensão –
Proex/Unioeste (PIBE)”. As candidaturas deverão ser realizadas
mediante solicitação direta ao pró-reitor via protocolo. Maiores
informações em www.unioeste.br/extensao.

SEURS 2015
A Unioeste/Proex participará do 33º Seminário de
Extensão Universitária da Região Sul – SEURS, com uma
delegação composta de 50 extensionistas, sendo 16
professores, 32 alunos/bolsistas e 1 técnico. Esta delegação
representará a Unioeste apresentando dezessete
comunicações orais, dois minicursos, uma atividade cultural e
um estande.
O 33º SEURS será sediado pela Universidade Federal do
Pampa – UNIPAMPA, em Bagé/RS, no período de 05 a 07 de
agosto de 2015, e terá como tema “Extensão e Cidade –
Caminhos de interação, desenvolvimento e visibilidades”.
Segundo avaliação realizada pelo grupo o SEURS é um espaço de
crescimento, de integração, de reflexão e de valorização da
extensão, o qual contribui para o desenvolvimento da extensão
na Unioeste.

Simpósio sobre Cidades Resilientes
A equipe da Pro-Reitoria de Extensão, juntamente com
o magnífico Reitor Paulo Sérgio Wolff, estiveram presentes no
Simpósio de Defesa Civil, realizado no dia 18 de junho em
Francisco Beltrão, tendo como título
tema “Cidades Resilientes”.
Realizado no auditório da
UNIOESTE e organizado pela
Secretária Municipal de Assuntos
Estratégicos e a 12ª Coordenadoria
Regional de Proteção e Defesa Civil, o
simpósio faz parte das ações da
campanha realizada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para
Redução de Riscos de Desastres, adotada na Terceira
Conferência Mundial sobre o tema.
Segundo a ONU, uma cidade resiliente é aquela que tem
a capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma
eficiente dos efeitos de um desastre e, de maneira organizada,
prevenir que vidas e bens sejam perdidos.
Mensagem do Cel. Adilson Castilho Casitas,
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil – Estado do
Paraná: “A Redução do Risco de Desastres é um tema que está

cada vez mais em pauta no Brasil e no mundo. O recém aprovado
Marco de Sendai tratou exaustivamente do assunto e ratificou a
necessidade de se promover a resiliência em todos os níveis
como uma de suas prioridades
para alcançar a redução do risco
de desastres. Em acordo com esse
p e n s a m e nto, a C i d a d e d e
Francisco Beltrão promove o
Simpósio de Defesa Civil: “Cidades
Resilientes”, focado nas principais
prioridades e necessidades para o
planejamento adequado das
cidades, com ênfase à proteção
dos ecossistemas, integração das políticas públicas,
conscientização da população sobre os riscos, realização de
mapeamentos das áreas de risco e suas consequentes ações
preventivas e mitigadoras, com o propósito de integrar o poder
público, a academia, a sociedade civil organizada e a sociedade
como um todo, objetivando a redução da vulnerabilidade, dos
riscos de desastres e o aumento da resiliência das comunidades.
A resiliência se fortalece em Francisco Beltrão! Parabéns pela
ação!”

Unati em Foz do Iguaçu
O envelhecimento populacional está ocorrendo no
mundo todo, a um nível sem precedentes. Já não são somente
os países mais desenvolvidos que envelhecem; também o Brasil
vive essa realidade. Havia no ano de 2002 quase 15 milhões de
idosos. As regiões brasileiras Sul e Sudeste
concentram a maior parte da população
com mais de sessenta anos. Nos próximos
vinte anos, a previsão é de que a
população idosa represente 13% da
população (IBGE, 2002), As universidades
abertas à terceira idade (UNATIs), têm
sido, nas últimas décadas, a resposta
encontrada pelas instituições de ensino
superior (IES) para a questão das “oportunidades sociais”.
Desenvolvem programas, cujos objetivos são a atualização de
conhecimentos, a criação de espaços de convivência e a
promoção da saúde, através de centenas de iniciativas, sendo
frequentadas, principalmente, por mulheres da classe média.
O programa Universidade Aberta à Terceira Idade,
desenvolve iniciativas e oferece ações efetivas voltadas a
questão do desenvolvimento na área do conhecimento em suas
múltiplas áreas, contextualizando a Educação, Pesquisa e
Extensão. O objetivo geral é criar na universidade espaços de
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inserção da população idosa, para formação política, social,
econômica e cultural, visando ao desenvolvimento de suas
potencialidades.
Este ano, a Unioeste reservou aos estudantes da Unati
vagas em diversas disciplinas dos cursos de
graduação. A exemplo do campus de Foz do
Iguaçu foram Pedagogia (30
vagas),
Engenharia Elétrica (2 vagas), Matemática
(30
vagas),
Hotelaria
(47 vagas),
Administração (51 vagas), Turismo (32
vagas), Letras (23 vagas) e Ciências da
Computação (8 vagas).

A Universidade Aberta da Terceira
Idade é uma importante atividade de extensão de nossa
Instituição, seja pela população que atende, seja pela
pertinência e contextualização do assunto ou pelo impacto
social e cultural que gera. Ao mesmo tempo, trata-se de
valorizar as múltiplas dimensões da realidade como
elemento indispensável para aprimorar e democratizar os
bens culturais. As atividades da Unati se somam às demais
ações acadêmicas e diversificam esse fazer em interações
substanciais que melhoram a vida de todos.
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