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EDITORIAL

AGENDE-SE

Este é o quarto Boletim Eletrônico, nosso informativo de
importante papel, o de divulgar as nossas atividades que
já aconteceram e as que ainda estão por vir.
A importância deste está na possibilidade de na possibilidade daqueles que o recebem serem parceiros da Universidade e da Extensão, repassando para seus contatos
as informações que veiculamos aqui. Sem esquecer daqueles que poderiam estar aqui, e ainda não estão por não
chegarem até nós.
Envie-nos informações, divulgue o seu trabalho e vamos
pouco a pouco tecer a nossa rede de contatos e de conhecimentos
Nesta edição, temos maisinformações sobre o 26º
SEURS, a vinda da peça “Procura-se uma Estrela” para os
campi da Unioeste e sobre o nosso Campeonato Interno
de Futebol Suíço.
Boa semana a todos!
Wilson João Zonin
Pró-Reitor de Extensão

SETI, IES e entidades discutem USF

25 de agosto – Início das apresentações da peça “Procura-se
uma Estrela” nos campi na
Unioeste
26 de agosto - V COU - Congresso de Odontologia da Unioeste,
no campus de Cascavel, às 9
horas
28 de agosto - IV Ciclo Conferências e Interferências do
CEPEDAL. No Tribunal do Juri
do campus de Marechal
- Etapa interna do Concurso de
Oratória ACIC
29 de agosto – 7º Encontro Regional
de
Sementes
e
Biodiversidade e 6 ª Feira Regional de Produtos e Artesanatos
da Agricultura Familiar em
Medianeira

Na manhã do sábado (30) a Unioeste junto com outras
quatro IES participarão do Encontro Regional Universidade
Mais informações sobre os
Sem Fronteiras, que será realizado em Guarapuava, na
eventos que acontecem na
Unicentro. Membros da Secretaria de Ciência, Tecnologia
Unioeste, na página:
e Ensino Superior (Seti), e outros órgãos também estarão
www.unioeste.br
presentes.
Juntos, farão um balanço das atividades ligadas aos
quatro subprogramas iniciais do Universidade Sem Fronteiras (Licenciaturas, Incubadoras
dos Direitos Sociais, Agricultura Familiar e Pecuária de Leite) bem como do andamento dos
projetos, as dificuldades encontradas e êxitos obtidos. A Unioeste vai apresentar 13 projetos,
são eles:
Educação Física para séries iniciais do Ensino Fundamental: uma proposta de inserção
social através da atividades motoras – Carmem Elisa Hann Brandl
Leitura em ação: formando cidadãos – Ruth Ceccon Barreiros
Ler para ver, ouvir e falar melhor: instalação, dinamização e revitalização de bibliotecas
escolares - Conceição de Souza Licurgo Soares
Intervenção da relação Universidade / Educação Básica: tempo passado / desafio do presente – Geni Rosa Duarte
Oficinas da cidadania: práticas pedagógicas para o envolvimento da juventude na busca de
soluções para os problemas locais – Omir Dombrowski
Articulação entre formação inicial na Licenciatura em Ciências Biológivas e a comunidade
escolar: trilhando novos caminhos – Lourdes Aparecida Della Justina
Comunidade Atuante – Carmen Pardo Salata
Gestão das Unidades Artesanais – Geysler Rogis Flor Bertolini
Formação de Jovens Agricultores para o Desenvolvimento Sustentável e Solidário de Sistemas Agrários Familiares – Uma abordagem Participativa – Vladimir de Oliveira
Desenvolvimento de Práticas de Avicultura Sustentável em Assentamentos Rurais – Ricardo
Vianna Nunes
Apoio Tecnológico a agroindústria familiar e na adoção de práticas agroecológicas junto a
central regional de comercialização de agricultura familiar no Território de Cantuquiriguaçu
– João Maria de Andrades
Programa de Gestão da Produção e Qualidade do Leite e Queijo Colonial – Luciana Oliveira
de Fariña

Mais informações sobre a ida para o encontro, na Proex: (45) 3220-3109

Unioeste apresenta pôsteres, comunicações e mesa redonda no 26º SEURS
A 26ª edição do Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul (SEURS)
aconteceu no último final de semana na
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e
contou com a dez pôsteres e cinco
comunicações orais da Unioeste.
A universidade também foi citada diversas
vezes, sobretudo do programa Cultivando
Água Boa. O diretor de coordenação da
Itaipu, Nelton Friedrich apresentou os
resultados das ações do programa com as
Nelton Friedrich da Itaipu, citou o programa Cultivando
universidades.
Água Boa, desenvolvido em parceria com a Unioeste
Seguindo o tema desta edição do SEURS,
que foi “Extensão, Educação e Cultura” a abertura do evento contou com a participação do
poeta, cronista e professor, Affonso Romano de Sant´Anna que falou da redefinição do conceito
de centro e de periferia.

Edital lançado pelo CNPq propõe projetos de inclusão de adolescentes da Zona
Rural no ambiente da Universidade
Um conjunto de órgãos governamentais, incluindo o CNPq, abriu um edital de parceria a ser
feita com IES, Centros Tecnológicos e Escolas Técnicas Públicas para divulgação dos conhecimentos, promoção da educação técnica e científica para jovens estudantes, residentes da
Zona Rural, e que já participem de atividades educativas, extensionistas ou organizativas.
Os projetos aceitos poderão receber até R$ 100 mil para pagamento de bolsas para exalunos, acadêmicos e técnicos de nível médio, custeio de material de consumo entre outras
despesas.
Os projetos podem envolver diversas áreas do conhecimento, sendo prioritárias: saúde e
educação; organização social e associativismo; ecologia, legislação ambiental e utilização de
recursos naturais; produção agrícola, zootécnicas e agroecológicas; empreendedorismo, administração rural, negócios e contabilidade; computação, informática e comunicação.
Serão aceitas propostas encaminhadas por professores doutores, que coordenem as atividades.
Segundo o edital, o objetivo deste tipo de ação de Extensão é que jovens de 12 a 18 anos,
filhos de proprietários ou de empregados rurais participem do ambiente de formação de
pessoas qualificadas e de geração de conhecimento. E que, a partir desta experiência sejam
promotores do desenvolvimento em suas localidades por meio de programa multidisciplinar.
Propostas poderão ser enviadas até 29 de setembro. Acesse o documento no site do CNPq:
www.cnpq.br

DIVISÃO DE CULTURA
Peça teatral busca novos doadores de medula
A peça “Procura-se uma Estrela”, do Hemepar, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) já está rodando pelos campi da
Unioeste. O objetivo é aumentar o número de doadores de medula.
De maneira leve, descontraída e muito bem humorada, os atores estimulam e tiram as
dúvidas da platéia sobre a doação do material necessário para que cada pessoa saudável,
seja uma estrela na vida de outra que está doente.
O elenco é formado por Renato Perré, Rafael Barreiros e Carolina Maia, a peça tem também
música ao vivo de Adriano Esturilho, que assina o texto e a direção.

Cronograma de apresentações
Dia 26 de agosto
Unioeste Campus
de Toledo
Horário: 9:00 horas
Local: Mini Auditório

Dia 26 de agosto
Unioeste Campus de
Marechal Cândido
Rondon
Horário: 19:30 horas
Local: Tribunal do Júri

Dia 27 de agosto
Unioeste Campus de Foz do
Iguaçu
Horário: 19:30 horas
Local: Mini Auditório

Unioeste organiza etapa interna do Concurso de
Oratória da Acic
A Unioeste está recebendo a inscrição dos acadêmicos para participarem do IV Concurso de Oratória que é
promovido pela Associação Comercial e Industrial de
Cascavel (Acic). O evento reúne acadêmicos de várias
Instituições de Ensino Superior (IES) de Cascavel e este
ano tem como tema “Cidadania: A importância do Observatório Social para a Ética na Política”.
As inscrições ficarão abertas até o dia 26, na Proex. O
edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no
site: www.unioeste.br/extensao/editais.
A etapa interna do concurso na Unioeste acontece no dia 28 de agosto, às 19h30 no auditório do campus de Cascavel. A final do IV Concurso de Oratória que vai escolher o melhor
acadêmico-orador das IES será às 19 horas do dia 3 de setembro no auditório da Acic.
Para a Acic, o concurso de Oratória tem como objetivo estimular o espírito e debates sobre
assuntos ligados ao patriotismo e à cidadania, promovendo a construção de um país melhor
e mais justo através do desenvolvimento de um pensamento crítico coerente.
Na avaliação do pró-reitor Wilson João Zonin, a iniciativa é louvável, e a Unioeste está
sempre aberta para atividades que visam promover o ser humano e a consciência cidadã. “É
com prazer que participamos deste evento promovido pela Acic e conclamamos os acadêmicos a demonstrarem seus talentos e sua capacidade em apresentar as suas reflexões sobre
a cidadania, a ética e a política que são conceitos importantes e necessários para serem
discutidos e estão relacionados com o tema desta edição do concurso de oratória”.

CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SUÍÇO
Toledo lidera nas primeiras rodadas
O tempo colaborou, e o 4º Campeonato Interno de Futebol Suíço da Unioeste começou no
sábado passado (23), no campo da Associação dos Funcionário da Policlínica de Cascavel.
Nas duas primeiras rodadas, quem se deu bem foi o time do campus de Toledo que derrotou
o time da Reitoria e de Marechal, e está na liderança. Beltrão e HU seguem invictos, pois
ganharam uma e empataram na segunda rodada. A artilharia do campeonato está com Claucir
Roberto Schmidtke, de Toledo.
O diretor da área de Esporte, Saturnino Vasconcelos Neto, considerou as primeiras rodadas
um sucesso, pois o que predominou foi o espírito esportivo e de equipe.
No próximo dia 13 de setembro vão acontecer as duas próximas rodadas. O local ainda será
definido. Confira a tabela!
3ª Rodada - 13 de setembro - Manhã

FASE DE CLASSIFICAÇÃO

8:30 Toledo x HUOP
9:30 Reitoria X Rondon
10:30 Cascavel X Beltrão
4º - Rodada – 13 de setembro – Tarde
13:30 Beltrão X Reitoria
14:30 Cascavel X Toledo
13:30 HUOP X Rondon
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Saiba quem é a equipe da Proex
Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete Izabel Godoy,
Francy Rodrigues da Guia Nyamien, Irene Carniatto de Oliveira, José Ricardo Souza, Maria Helena
Ampessan Vivan, Neuri Luis Mossmann, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino Vieira Vasconcelos Neto,
Simone Barea e Valdeci Batista de Melo Oliveira
Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.
Pró-Reitor de Extensão
Wilson Zonin

Vice-Reitor
Benedito Martins Gomes

Desenvolvimento
Bruna Maia
Assessora Especial de Comunicação
da Pró-Reitoria de Extensão

Reitor
Alcibíades Luiz Orlando

Apoio
Rafael Felberg
DRI - Diretoria de Informática

