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Proex  abre edital para bolsas de programas de Extensão

Estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Extensão da Unioeste em parceira com a
Proex. Os formulários e a documentação podem ser entregues até 10 de julho.

Cada docente poderá solicitar duas bolsas (cada uma no valor de R$ 200), em propostas distintas. A seleção levará
em conta a interdisciplinaridade, relação ensino e pesquisa, impacto social, a possibilidade de interação entre o
conhecimento acadêmico e o saber popular e a possibilidade de parceria entre iniciativas públicas e privadas.

Segundo a chefe da divisão de Extensão, Andréia Conegero Sanches, 45 bolsas serão disponibilizadas. “As ativida-
des de extensão são extremamente importantes para a formação do estudante, pois é no contato com a sociedade que
se compreende as demandas da comunidade em relação às áreas a serem trabalhadas.” comentou Andréia.

EDITORIAL

No começo de maio aconteceu o VIII SEU, no campus
da Unioeste em Foz do Iguaçu. Com o tema “Diálogos
de Saberes e Diversidades Culturais”, o evento contou
cerca de 1.400 participantes que puderam visitar os 14
estandes, participaram das 16 mesas temáticas, 93
comunicações orais e assistiram aos 47 painéis.

O evento foi transmitido  ao vivo pela Kula Webrádio
Universitária, de Toledo, inclusive a Noite Cultural
“Nossas Expressões”, que teve 13 apresentações. A
parte artística do evento também teve exposição de
artesanatos da Apae, Penitenciária e 151 feirantes da
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.

Informativo desenvolvido por Bruna Maia, assessora de comunicação da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Contato pelo telefone: (45) 3220-3098 ou pelo e-mail: brunamaia@unioeste.br

Estão abertas as inscrições para seleção
de monitores do Fera Com Ciência 2008

Acadêmicos da Unioeste poderão
se inscrever até o dia 30 de junho
para atuar no Fera 2008, como
monitores. A edição deste ano do Fera

Com Ciência vai acontecer, em Cas-
cavel, entre os dias 7 e 11 de Outubro

no Centro de Exposições Celso Garcia Cid (Expovel) e o
tema principal será “Integração Cutural Brasil-Japão”.

Os acadêmicos selecionados para a integrar a equi-
pe de monitoria irão colaborar em diversas áreas do
evento que prevê a participação de quase três mil alu-
nos dos colégios da rede pública de ensino.

O Núcleo Regional de Educação, que coordena o even-
to em Cascavel, informou que os trabalhos das equipes
de monitoria serão divididos em dois turnos: manhã (das
7 horas às 15 horas) ou tarde (das 14 horas às 22 ho-
ras). Os monitores serão remunerados com R$ 40 por
dia de trabalho, e ainda vales transporte e alimentação.
Ao todo 100 alunos serão selecionados, sendo 15 va-
gas reservadas aos alunos do curso de Informática, para
apoio na digitação.

O objetivo do Fera Com Ciência é incentivar experiên-
cias nas diversas linguagens artísticas e da produção
científica e também desenvolver a interdisciplinaridade,
promover a arte, a cultura e a ciência e refletir sobre as
mesmas. Além de propor o intercâmbio regional e o en-
riquecimento do espaço escolar.

A Pró-Reitoria de Extensão lança o primeiro boletim eletrônico da Unioeste,
nosso objetivo é informar à comunidade sobre os principais temas e eventos
de interesse institucional como: editais, eventos, reuniões e atividades, crian-
do uma rede de contatos e diálogos para fortalecer as relações entre a Univer-
sidade e a  sociedade.

Ao lançar este desafio, contamos com a colaboração de todos, para a per-
manente atualização do boletim.

O desafio da Extensão na Unioeste é de crescer com qualidade, aplicando
programas e projetos que envolvam professores, estudantes e comunidade
com os grandes temas e também problemas do desenvolvimento. A Extensão
quer contribuir para melhoria dos indicadores sociais, ambientais, econômi-
cos e culturais de nossa região, retro-alimentar o Ensino e a Pesquisa, e a
partir disso fazer Extensão.

São focos das ações extensionistas: produzir impacto e transformação, pro-
mover diálogos de saberes, praticar a interdisciplinaridade, e claro, buscar a
interação entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

Vale lembrar que as ações da Extensão (programas, projetos, cursos, even-
tos e a prestação de serviços) são regulamentadas internamente,  por meio de
resoluções, que podem ser acessadas na página da Universidade:
www.unioeste.br/extensao.

Outro lembrete: é fundamental desenvolver ações de qualidade, mas tão ou
mais importante é registrá-las adequadamente, para que estas contribuições
possam ser informadas ao Ministério de Educação, que avalia periodicamen-
te as contribuições das Universidades públicas e privadas para o desenvolvi-
mento geral de nossa comunidade.

Desejo uma boa  leitura, e conto com a contribuição dos profissionais e
estudantes envolvidos, que são os valiosos parceiros da Extensão na Unioeste.

Prof. Dr. Wilson Zonin
Pró-Reitor de Extensão

Unioeste participa do XXIV Forproex

O encontro reuniu pela 24ª vez os Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras aconteceu em
Curitiba entre os dia 03 e 05 de junho. O objetivo da reunião dos integrantes do Fórum foi discutir e avaliar as principais
políticas de apoio e fomento à Extensão no Brasil entre eles a educação, cultura, saúde, agricultura e meio ambiente.
O encontro elegeu a nova diretoria do Fórum, que será presidido professora da Universidade Federal do Pará, Ney
Cristina. Como coordenadora da região Sul, a professora da Universidade Estadual de Maringá, Wânia Resende Silva.

Na quinta-feira (3) a Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (Seti), professora Lygia Pupatto esteve na Reitoria da Unioeste para
lançar o subprograma Extensão Tecnológica Empresarial.

Também assinou nove convênios de projetos aprovados por professores
da Unioeste que foram encaminhados ao Governo do Estado. Dos nove pro-
jetos aprovados, quatro são de professores do campus de Cascavel, dois de
Toledo, um de Francisco Beltrão, um de Marechal Cândido Rondon e um de
Foz do Iguaçu.

Programa Universidade Sem Fronteira

O  Extensão Tecnológica Empresarial está ligado ao maior programa de
Extensão Universitária do País, o Universidade Sem Fronteiras (USF). Em todo Paraná, já foram implantados 164
projetos do USF, atingindo 124 municípios. O objetivo é intensificar a interação entre estudantes, recém-formados
e professores das instituições públicas de ensino superior e as comunidades do estado, principalmente as de
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e periféricas das cidades paranaenses.

Somente no primeiro ano do programa já foram disponibilizadas 394 bolsas, num total de R$ 10.288.392,00. A
Unioeste aprovou doze projetos do USF (Universidade Sem Fronteiras), recebendo pouco mais de R$ 712 mil,
sendo a quinta maior beneficiada do estado.
   O  novo subprograma do USF está sendo lançado para atender as micro e pequenas empresas cooperativas,
associações, arranjos produtivos locais e ONGs. O objetivo maior é que o conhecimento desenvolvido nas univer-
sidades chegue até a comunidade por meio da implantação de sistemas tecnológicos ou de qualificação de ges-
tão.

No total R$ 6 milhões serão investidos em projetos que devem ter duração de até 15 meses. Um estudo reali-
zado pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimentos Econômico e Social) e Secretaria da Indústria, Co-
mércio e Assuntos do Mercosul, indicou algumas áreas da economia que devem receber maior atenção, pois são
mercados consumidores emergentes. São eles: alimentos e bebidas, artesanato, metalúrgica, móveis,
reciclagem e tratamento de resíduos, têxtil, vestuário e calçados, turismo e cerâmica e minerais industriais.
   Na oportunidade, o reitor da  Unioeste, professor Alcibiades Luiz Orlando também destacou a importância da ini-
ciativa que vem sendo realizada pela SETI e comentou que a ação de pesquisa e de inserção na sociedade vem
se caracterizando como um programa de Estado, onde se percebe uma ação conjunta do governo estadual e de
sintonia com várias Secretarias de Estado.
“Esta organização do governo estadual está viabilizando resultados mais eficientes com maior aproveitamento
dos recursos que são disponibilizados” afirmou o reitor.

Participantes do VIII Seminário de Extensão da
Unioeste já podem retirar Certificados

A Pró-Reitoria de Extensão comunica que se encon-
tram à disposição dos interessados os certificados de
participação do VIII Seminário de Extensão da Unioeste
(SEU) que aconteceu entre 8 a 10 de maio de 2008, no
campus de Foz do Iguaçu. Os certificados poderão ser
retirados nas Secretarias Acadêmicas de Francisco
Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo e Foz do
Iguaçu (a partir do dia 14 de julho). Em Cascavel os cer-
tificados podem ser retirados no Protocolo do campus.

Secretária de Ciências e Tecnologia lança edital  na Unioeste

Futsal da Unioeste é o 4º melhor do JUBs

O JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) reuniu mais de 3 mil acadêmicos de
todo o Brasil, em Maceió (AL), entre os dias 20 e 29 de junho.

A Unioeste participou do JUBs com a equipe de Futsal de Marechal Cândido
Rondon e no Caratê, com Kléber Odorizzi Ramalho que se machucou nas pri-
meiras lutas.

O Futsal terminou a competição em quarto lugar, sendo que haviam 17 equi-
pes inscritas na modalidade.

Universidades públicas e privadas participaram da competição em várias mo-
dalidades. Repetindo o resultado do ano passado, o Paraná ficou em quinto
lugar em número de medalhas conquistas.

Acadêmicos, professores, empre-
sários e entidades do Oeste par-
ticiparam da programação

Além de representar a universida-
de, os acadêmicos têm contato
com outras culturas brasileiras

10 de julho - Encerramento das inscri-
ções para o Programa de Bolsas da
Unioeste.

30 de julho - Encerramento das inscri-
ções para monitores do FERA Com Ci-
ência 2008.

Terças-feiras - Ensaio do Coral
Cantare da Unioeste às 19h30min na
sala do Conselho Universitário, no pré-
dio da Reitoria.

Quintas-feiras Montagem do grupo de
percussão Tamborano (Unioeste e
Sesc). Às 19h30min no SESC -Casca-
vel.

Sábados e Domingos - Ensaios do ri-
tual A Benzedura do Concreto, novo tra-
balho do Tucca (Teatro Universitário do
Campus de Cascavel) às 16h00min.

Agosto - Já está sendo preparado o 5º
Campeonato Interno de Futebol Suiço.
Os jogos acontecerão no campus de
Cascavel, mas ainda não há data defi-
nida. Também estão sendo programa-
dos os torneios de Vôlei e de Bolão.

AGENDE-SE

Mais de 1.400 pessoas participam do VIII Seminário de Extensão Universitária

Unioeste embarca em operações do Projeto
Rondon 2008

Durante o recesso acadêmico, 30 alunos da
Unioeste vão embaracar para as operações do Pro-
jeto Rondon 2008. As cinco equipes irão para regi-
ões  de baixo IDH da Bahia, Pará, Minas Gerais e
Paraná para desenvolver atividades capacitar orga-
nizações da sociedade civil para defesa dos direitos
de cidadania, organização de atividades comunitári-
as solidárias, vão orientar o desenvolvimento da agri-
cultura familiar, colaborar na construção de projetos
que atendam à infra-estrutura municipal, principal-
mente nas áreas de saneamento básico e de meio
ambiente.

O Projeto é desenvolvido pelo Ministério da Defe-
sa e segundo o gerente de planejamento do Ministé-
rio da Defesa, José Paulo Victório, as operações do
Rondon não pretendem substituir o Estado e seus
deveres, nem assumir uma postura assistencialista.
“Nos municípios que o Rondon atende, o desloca-
mento é difícil, muitas vezes não há energia elétrica,
asfalto... Por isso o Exército é parceiro, pois a logística
do Projeto é de guerra, afinal são 107 equipes com
858 rondonistas que estarão em 31 municípios bra-
sileiros.” explicou.

No domingo (06), aconteceu no Cietep, a  soleni-
dade de abertura da operação Vale do Ribeira. A ope-
ração vai reunir 176 rondonistas, entre professores
e estudantes universitários, para atividades em 11
municípios da região. O trabalho de atendimento à
população carente será feito até o dia 20 de julho.

As outras equipes do Rondon partirão para o Nord
e Nordeste do país na manhã quinta (10), mas antes
farão escala em Brasília para a solenidade de aber-
tura.

Você poderá acompanhar o dia-a-dia de
uma das equipes da Unioeste no Projeto

Rondon. Visite o blog dos acadêmicos que vão
para Quatipuru, na Bahia,

no endereço
www.nosemquatipuru.blogspot.com

Proex em números
Até junho a Pró Reitoria de Extensão cadastrou

199 projetos, 13 programas, 56 cursos, 32 even-
tos e prestou 17 serviços. Das oito áreas de co-
nhecimento, quase 38% são ligados à Educação
e 27,02% à Saúde.


