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AGENDE-SE

13 de setembro - 2ª Rodada do
4º Campeonato Interno de Fu-
tebol Suíço da Unioeste.

15 de setembro - IV Semana de
Administração, no campus de
Francisco Beltrão.

O acadêmico Douglas Roviano Pedron
da Rosa, do segundo ano do curso de Eco-
nomia do Campus de Cascavel da Univer-
sidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste) conquistou o segundo lugar no
4º Concurso Universitário de Oratória da
Associação Comercial e Industrial de Cas-
cavel (ACIC), realizado na noite da última
quarta-feira, com o tema "A importância do
Observatório Social para Ética na Política".

O primeiro lugar no Concurso coube a
Jean Patrick Soares, da Faculdade
Missioneira do Parná (Famipar), e o ter-
ceiro lugar ficou para Gelvana Cristina de
Assis Schimidt, do Instituto Tecnológico
Empresarial (Itecne).

“Parabéns à Unioeste, ao CCSA, aos professores do curso de Economia, por terem acadê-
micos desse cariz. Douglas sua mestria está sendo reconhecida. E não são apenas as
pessoas da Unioeste que tecem essa apreciação”, disse a professora-doutora Valdeci Batis-
ta de Melo Oliveira, chefe da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

Acadêmico da Unioeste conquista 2º lugar no Concurso de Oratória da ACIC

Os participantes do Coral Infantil Se-
mentes do Amanhã – Unioeste/Instituto
Alfredo Kaefer participaram na manhã de
Domingo, do desfile de 7 de Setembro.

Pela primeira vez as crianças do coral
desfilaram nesta comemoração.

Segundo a professora Valdeci Batista de
Melo Oliveira, chefe da Divisão de Cultura
da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, a
música possui atributos formativos e
terapêuticos. A ciência reconhece que a mú-
sica contribui para a melhora da auto-esti-

ma e do desenvolvimento cognitivo.
De certa forma, o Coral Infantil Sementes do Amanhã antecipa a Lei 11.769 que obriga

todas as escolas brasileiras, no prazo de três anos, a incluírem o ensino de música, no
currículo da educação básica.

Os ensaios são realizados às terças e quintas-feiras, das 10 às 12 horas, e nas quartas e
quintas-feiras das 13h30 às 15h30, no Auditório do Campus de Cascavel. Toda a comunidade
cascavelense está convidada a trazer suas crianças e juvenis, de 8 a 16 anos, para participa-
rem do Coral Infantil Sementes do Amanhã.

Coral Infantil participa das comemorações ao Dia da Pátria

Curso gratuito simplifica a aplicação das normas da ABNT

Formatação de artigos, monografias, dissertações, teses, relatórios devem seguir normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), mas nem sempre é fácil colocar o texto
dentro das regulamentações.

Pensando nisso, o professor Marcos de Moraes da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), campus de Toledo, abriu novamente o curso de extensão “Introdução a
Linguagem Látex”, que inicia no dia 27 de setembro, aos sábados, das 8 às 12 horas.

Segundo Marcos, o Latex  é um software livre que garante uma formatação rápida e prática
dentro das Normas da ABNT, além de facilitar o manuseio de fórmulas, figuras e equações.

O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas no Colegiado de Química, no campus de
Toledo, o telefone é 3379-7065.

Mais informações sobre os
eventos que acontecem na

Unioeste, na página:
www.unioeste.br

A Proex recebeu mais uma boa notícia ligada ao Progra-
ma Universidade Sem Fronteiras!

Os 12 projetos de extensão ligados ao programa da Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) fo-
ram renovados até fevereiro do ano que vem.

Recentemente as equipes que desenvolvem os traba-
lhos se reuniram em Guarapuava, durante o I Seminário
Universidade Sem Fronteiras regional Centro-Oeste, para
avaliar as atividades e discutir sobre os sucessos e dificul-
dades encontrados durante a execução dos projetos, bem
como o impacto das atividades nas comunidades atendi-
das.

Veja a lista completa abaixo!

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 pre-
sente – 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 Biológicas 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 Sis-
temas 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

Projetos do USF são renovados até 2009

Núcleo de Práticas Jurídicas atende média de 7,2 casos por dia

O Núcleo de Práticas Jurídicas do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, fechou o primeiro semestre de 2008 realizan-
do uma média de 7,2 atendimentos diários. No total, desde a sua implantação em 2006, o
Núcleo já atendeu mais 3 mil pessoas que vêm em busca de soluções para os seus proble-
mas de forma gratuita, em virtude não poderem arcar com as despesas da contratação de um
profissional.

Neste período foram atendidos mais de 1700 clientes, sendo que as ações relativas à Vara
de Família são as mais expressivas. Desde 2006, quando o Núcleo foi implantado foram
finalizados 72 processos, enquanto que 98 deles estão em fase de Produção.

A vara de Infância e Juventude tem seis processos em andamento, a Vara de Família 360, a
Vara Cível conta com 354; a Vara Criminal com 239 e as consultas nas diversas áreas, 617.
São números expressivos diz o Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, professor
Roberto Nassar, o que demonstra a efetividade do trabalho realizado no atendimento de
demandas sociais da microrregião.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná através do Grupo de Pesquisa: Cultura, Rela-
ções de Gênero e Memória, está recebendo inscrições para o Curso de Extensão: Estudos de
Gênero, com carga horária de 16 horas, a ser realizado no período de 13 a 20 de setembro, no
mini-auditório do Campus de Toledo. O curso é gratuito.

Com carga horária de 16 horas, o curso é dirigido a todos os interessados no assunto,
como professores, alunos de graduação e pesquisadores da área, entre outros. Os debates
iniciam no dia 13, com o tema: Gênero e sua trajetória histórica, pela manhã (das 8 às 12
horas), com professora-doutora Ivonete Pereira e à tarde, Gênero e cinema, com Luciana
Vargas Netto.

No dia 20, a programação será a seguinte: Gênero e direitos humanos, com debate da
professora mestre Luciana Vargas Netto Oliveira e Zelimar Soares Bidrra, pela manhã e, à
tarde, relatos de pesquisa com a professora Carla Nacke Conradi. Segundo os organizadores,
há 40 vagas para o curso e mais informações sobre o processo de inscrições podem ser
obtidas no site da Unioeste: www.unioeste.br

Unioeste realiza curso de extensão sobre estudo de gênero

Unioeste no Projeto Rondon 2009

A Unioeste recebeu do Ministério da
Defesa, o convite para participar das Ope-
rações 2009 do Projeto Rondon. Já estão
previstas atividades nos estados do Ama-
zonas, Pará, Roraima, Goiás, Paraná, São
Paulo e Minas Gerais. Professores inte-
ressados nas operações do ano que vem
podem comparecer à reunião de planeja-
mento da participação da Unioeste, que
será realizada no dia 24 de setembro às
14 horas no sala do COU.

Operações 2008

Os docentes e coordenadores de equipes do Projeto Rondon, Armin Feiden e Nyamnien
Yahaut Sebastien participaram da reunião de avaliação das operações do Projeto realizadas
em 2008.

A  reunião aconteceu na Academia Militar das Agulhas Negras, no município de Resende
no Rio de Janeiro no final do mês passado.

Durante o encontro que reuniu representantes de IES de todo o Brasil, discutiu-se sobre o
processo de seleção das propostas das IES, o planejamento e as atividades das equipes nos
municípios nas operações nacionais e as operações de retorno.

Segundo Armin Feiden, na reunião abriu-se espaços para dizer os problemas que as IES
enfrentam e diante das exposições o ministério aceitou classificar as operações por áreas
temáticas como se faz em atividades extensionistas, o que pode-se considerar um grande
avanço para o Rondon.

Ministério em Beltrão

Em outubro vai acontecer o XI Simpósio Estadual de Economia Doméstica – Consumo
Consciente. Representante do Ministério da Defesa, o coronel José Paulo da Cunha Victorio,
vai palestrar sobre Consciência social e Projeto Rondon.

A reunião de avaliação do Rondon 2008 reuniu
representantes de 55 IES
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Douglas (a direita) e os representantes de outras
sete IES que participaram do concurso

Além de melhorar no canto, crianças que
particiapm do Coral melhoram o desempenho
escolar

Unioeste realiza Mostra Interna
cional de Cinema

A Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste) realiza desde
segunda, até 12 de setembro de
2008, a IV Mostra Internacional de
Curtas-Metragens, um projeto que
levará de forma itinerante obras cine-
matográficas para aficionados em ci-
nema para as cidades de Toledo,
Cascavel e Matelândia.  Além das exi-
bições dos filmes serão oferecidas
também oficinas, palestras e mini-
cursos com cineastas do Rio de Ja-

neiro, Florianópolis, Toledo e Curitiba.
Segundo o coordenador do projeto, José Atílio Pires da Silveira, professor do curso de

Filosofia do campus de Toledo, o evento é, em síntese, um conjunto de exibições com debates
sobre o cinema e seus gêneros, uma vez que inclui filmes de animação, documentário, ficção
e experimental. Segundo ele, o objetivo é levar a cultura não só à comunidade acadêmica,
mas também ao público interessado em cinema. “A nossa intenção é complementar a forma-
ção acadêmica das pessoas que participam da programação e possibilitar o acesso às obras
cinematográficas, muitas delas fora do circuito comercial conhecido pelo grande público”.
Mais informações e imagens podem ser acessadas pelo site www.unioeste.br/mostra. de
cinema itinerante

A abertura oficial aconteceu na segunda (08) no
campus de Toledo


