
Boletim Informativo da Pró-Reitoria de Extensão
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

 Unioeste
Ano II – Edição 18 – Março de 2009

Envie para a Proex as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para: (45) 3220-3029 ou e-mail: carolinawadi@unioeste.br

Adrienne Mazzo, Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Aparecida Favoreto, Carolina Wadi, Carlos
Alberto da Silva, Carlos José Maria Olguín, Cremilda  Franco Schelbauer, Erosania Lisboa, Evete Izabel Godoy,
Irene Carniatto de Oliveira, João Maria Andrades, Maria Helena Ampessan Vivan, Saturnino Vieira Vasconcelos
Neto, Simone Barea, Stéfano Paschoal, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.

Saiba quem é a equipe Proex

    Desenvolvimento                                                                 Apoio:
     Carolina Wadi                                                              Rafael Felberg
  Assessora Especial                                                   Diretoria de Informática
Pró-Reitoria de Extensão                                      Ass. de Comunicação - Unioeste

Esta edição contou com o apoio do site: www.megafone.inf.br

Reitor
Alcibiades Luiz Orlando

Vice-Reitor
Benedito Martins Gomes

Pró-Reitor de Extensão
Wilson João Zonin

19 de março – Reunião sobre
Projeto Rondon. Local: Unioeste
– Cascavel – Sala de reuniões ao
lado do Gabinete, na Reitoria.

28 de abril – I Seminário
Internacional de Ciência e
Tecnologia da Unioeste. Local:
Unioeste – Cascavel

21 de maio – III Seminário
Nacional Interdisciplinar em
Experiências Educativas. Local:
Unioeste – Francisco Beltrão

25 de maio – V Encontro
Regional de História Oral. Local:
Unioeste – Marechal Cândido
Rondon

27 de maio – IX SEU (Seminário
de Extensão da Unioeste). Local:
Unioeste – Toledo

Agende-se
9º Seminário de Extensão da Unioeste será

em Toledo

27 de maio:
13h30 às 14h30: Credenciamento
Durante a tarde haverá visita aos
estandes, comunicação verbal, mesas
temáticas,  painéis, exposições,
mostra de curtas-metragens, oficinas
e a mesa redonda: “Plano de Gestão
da Bacia do Prata III”.
19 horas: Apresentação Cultural com
o Coral Infantil Sementes do Amanhã
e o Coral de Toledo.
19h30: Abertura Oficial com
representantes do Governo Federal,
Estadual e Autoridades Regionais.
20h30: Palestra
“Responsabilidade Social da
Universidade” com a Secretária de
Ensino Superior, Ciência e Tecnologia
do Paraná, Lygia Pupatto.
22 horas: Coquetel

28 de maio:
8h às 17h30:  visita aos estandes,
comunicação verbal, mesas
temáticas, painéis, exposições, mostra
de curtas-metragens, oficinas e a
mesa redonda: Diretrizes para o
Desenvolvimento Rural da Região
Oeste do Paraná”.
19h30: Palestra “Desafios e
Possibilidades da Extensão
Universitária na Atualidade” com
Dom Mauro Morelli (Bispo emérito de
Duque de Caxias - RJ, Presidente e
Fundador do Instituto Harpia Harpyia
e um dos criadores do Programa Fome
Zero)
21 horas: Noite Cultural “Nossas
Expressões”

29 de maio
8h às 17h30:  visita aos estandes,
comunicação verbal, mesas

Será realizado de 27 a 29 de maio a 9ª edição do Seminário de
Extensão da Unioeste (SEU), com o tema: “Informação,
Tecnologia e Cidadania em uma Universidade sem Fronteiras”,
no campus de Toledo. A Extensão Universitária é uma atividade
acadêmica produtora e socializadora de conhecimento, que se
efetiva por meio de um processo educativo e cultural capaz de
interligar o conhecimento produzido pela comunidade acadêmica
aos saberes produzidos pelas  práticas sociais, nas mais diversas
áreas da sua efetiva atuação.
As inscrições para a apresentação de trabalhos no evento podem
ser feitas no período de 2 a 22 de abril na página da Unioeste:
www.unioeste.br/extensao/seu. As modalidades de apresentação
são: Comunicação Oral (somente para atividades cadastradas
na Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste como, programas,
projetos e prestação de serviço); Painéis (atividades da Unioeste
cadastradas como curso, eventos e outros trabalhos, bem como
trabalhos de outras instituições).
O 9º SEU ainda oferece a possibilidade de participação como
ouvinte com as inscrições abertas de 22 de abril a 12 de maio.
Também os interessados em ministrar oficinas, apresentações
artístico-culturais e exposição de produtos e serviços à
comunidade por meio de estantes, podem enviar suas propostas
até o dia 15 de abril por meio do formulário disponível no menu
do evento/atividades paralelas, na página da Unioeste.
Segundo destacou o reitor da Unioeste, professor Alcibiades
Luiz Orlando, “a realização do Seminário de Extensão é um
momento muito significativo, uma vez que se configura como
uma ótima oportunidade da Unioeste mostrar para toda a
comunidade regional as atividades extensionistas da
Universidade”, o reitor observou ainda que “a Extensão configura-
se como a ação de interação da Universidade junto à sociedade,
possibilitando retornar para a sociedade parte do conhecimento
que é produzido na instituição”. O Seminário de Extensão faz
parte do projeto institucional da Unioeste de aliar ensino,
pesquisa e extensão em sua política de desenvolvimento e
inclusão social para as regiões Oeste e Sudoeste do Estado do
Paraná. “Este Seminário tem ainda o propósito de divulgar e de
apresentar os diversos projetos das atividades prestadas às
comunidades rurais e urbanas como forma de proporcionar
melhores condições e qualidade de vida às populações
socialmente carentes, além de aprimorar o conhecimento
científico de nossos acadêmicos e professores, para que estes
possam prestar serviços de excelência às comunidades por eles
atendidas, cumprindo a missão de aliar o ensino à pesquisa e à
extensão”, destacou o Pró-Reitor de Extensão, Wilson João Zonin

Confira a programação do 9º
Seminário de Extensão

Alunos participam do 8º SEU realizado
em Foz do Iguaçu

Durante o Seminário está

prevista a realização de mesas

redondas, exposições, painéis,

oficinas e, neste ano, será dado

destaque à agricultura familiar de

produção agro-ecológica com a

troca de sementes crioulas entre os

integrantes da agricultura familiar.

Pró-Reitor apresenta projetos do Sem Fronteiras à Emater e ao Conselho de
Desenvolvimento Sustentável do Oeste do Paraná

Recentemente, o Pró-Reitor de Extensão, Wilson João Zonin reuniu-se com representantes da
Emater para apresentar os projetos aprovados no programa “Universidade Sem Fronteiras”. O
gerente regional da Emater, Carlos Roberto Strapasson e a Extensionista Social, Jussara Walkowicz
receberam do Pró-Reitor informações de como será o andamento dos projetos e conversaram
sobre a possibilidade de aumentar as parcerias já existentes entre as instituições.
Durante a reunião falou-se sobre os 16 novos projetos que foram aprovados pela Seti (Secretaria
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e que serão implantados pela Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Os representantes da Emater e o Pró-Reitor de
Extensão não mediram esforços em destacar a importância de parcerias com diversos órgãos
e com isso melhorar a atuação nas atividades propostas.
Destacou-se na reunião os projetos vinculados ao apoio à agricultura familiar e agricultura
familiar agroecológica, como organização e capitação na produção das agroindústrias familiares
e na comercialização de alimentos ecológicos, sementes crioulas e agroecologia, produção
familiar na atividade do leite, entre outros. “Estamos em um período de profundas mudanças
na questão do desenvolvimento social e ambiental, isso faz com que sejam discutidos muito
mais do que questões técnicas da produção e sim todo o processo cultural que envolve esta
produção”, comentou o Pró-Reitor de Extensão, Wilson João Zonin.
Também na manhã de segunda-feira (16) o Pró-Reitor de Extensão apresentou os projetos do
Universidade Sem Fronteiras no Conselho de Desenvolvimento Rural do Oeste do Paraná. O
conselho tem como meta desenvolver o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Território
Oeste, composto por 16 municípios de reduzido índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Conselho Regional
O Pró-Reitor de Extensão da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná),
Wilson João Zonin, tomou posse no dia 13 de
março, como representante das universidades e
membro da diretoria no Conselho Regional de
Desenvolvimento Rural da Amop (Assossiação dos
Munícipios do Oeste do Paraná). O Conselho tem
como um de seus objetivos sensibilizar, sugerir e
coordenar as ações de desenvolvimento rural,
através de iniciativas de articulação e

Unioeste abre espaço para debate sobre conjuntura política internacional

Estudantes, jornalistas, professores, ativistas culturais, militantes de movimentos sociais e
representantes da comunidade árabe e palestina reuniram-se recentemente, no campus
iguaçuense da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), para discutir a conjuntura
política internacional e as perspectivas dos povos neste momento de crise mundial.
Organizado pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, com apoio da Associação Guatá – Cultura
em Movimento,  Rede Megafone e Unioeste, o debate “A luta anti-imperialista: a América
Latina e o Oriente Médio no olho do furacão” trouxe a Foz do Iguaçu o advogado Ivan Pinheiro,
vice-presidente da Casa da América Latina, que apresentou aos participantes a sua visão
sobre a geopolítica internacional e seus desdobramentos para as nações.
Em sua explanação, Pinheiro defendeu que o imperialismo é uma forma de dominação política,
econômica, cultural e militar dos Estados Unidos e alguns poucos aliados sobre o conjunto de
países, tendo por objetivo final, garantir a maximização da riqueza dos estados que estão no
centro do capitalismo mundial.
“O imperialismo é nefasto para os povos por ser a expressão mais cruel do capitalismo,
impedindo o crescimento econômico justo e inviabilizando a paz e a solidariedade internacional”,
afirmou Pinheiro.
O advogado e militante da esquerda brasileira afirmou que países como Cuba, Venezuela,
Bolívia, Equador, Nicarágua, entre outros, são exemplos de enfrentamento às políticas
neoliberais ditadas pelos EUA e, por isso, estes países são credores da solidariedade das
nações e das pessoas que defendem um mundo equilibrado.
Conforme explica Alexandre Palmar, dirigente do Sindicato dos Jornalistas, a iniciativa de
discutir o tema deve-se, em parte, à localização de Foz do Iguaçu, estrategicamente cravada
no coração da América do Sul e, por isso, alvo freqüente das tentativas de expansão e
influência do governo norte-americano.
Para reforçar, Palmar lembra que a cidade abriga uma das maiores colônias árabes do país,
comunidade sempre vista com desconfiança pelos órgãos de informação de Israel e EUA, além
de situar-se uma região de vastos recursos naturais e abrigar a maior hidrelétrica do mundo.
“Temos o compromisso de procurar entender e de se localizar em meio a essa teia de interesses
geográficos e políticos que envolvem a nossa região. E o Sindicato dos Jornalistas cumpre o
seu papel de fomentar discussões e ações de interesse social, pertinentes ao exercício da
cidadania e da democracia”, resume Palmar, comemorando a forte presença do público, estimada
em 250 pessoas.

Projeto Rondon 2009
Os interessados em participar do Projeto Rondon 2009, nas operações Centro Norte/Retorno e Nordeste/Sul, devem
comparecer na reunião que ocorrerá dia 19 de março as 14 horas na sala de reuniões ao lado do Gabinete, na
Reitoria. Os convites para as operações, realizados pelo Ministério da Defesa, estão disponíveis no endereço:
www.defesa.gov.br/projetorondon.

Curso de Leitura, fala e escrita
O Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI) está disponibilizando um curso gratuito de “Leitura, fala e escrita:
velhas atividades num horizonte novo”. Os interessados podem fazer suas inscrições até 20 de março no NEI (Bloco
D, sala 5 – Unioeste/Cascavel), das 8h às 12 horas e das 13h30 as 18h30. Os encontros serão semanais, todas as
quartas-feiras das 9h às 10h30.

comprometimento com a construção coletiva do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável
do Oeste do Paraná.
Segundo o Pró-Reitor, “a Unioeste busca uma inserção e contribuição cada vez maior nos
processos de desenvolvimento da agricultura familiar, bem como contribuir para um melhor
desenvolvimento social da região”.
O Conselho irá desenvolver o Plano de Desenvolvimento da região Oeste do Paraná e vai
acompanhar as ações dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento  Rural. Também durante o
9º Seminário de Extensão da Unioeste realizará um seminário sobre as diretrizes do
Desenvolvimento Rural no Oeste do Paraná.


