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Pró-Reitor de Extensão participa de Encontro Nacional

Agende-se
26 a 28 de agosto - 27º
Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul
(SEURS) - Santa Maria/RS

5 a 9 de outubro - 10º
Congresso Iberoamericano de
Extensão Universitária –
Montevideo/Uruguai

O Pró-Reitor de Extensão da Unioeste, Wilson João Zonin, durante
reunião com os integrantes da coordenação nacional de Meio
Ambiente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão.

Mais informações na Proex pelo
telefone: (45) 3220-3109 ou pelo
e-mail extensao@unioeste.br

De 17 a 19 de junho, o Pró-Reitor de Extensão, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), professor Wilson João Zonin, participou do XXV Encontro Nacional do Fórum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex), realizado em João
Pessoa, Paraíba.
Esta foi à segunda vez que a capital paraibana e a Universidade Federal
da Paraíba
recebem o
Início das
atividades
Fórum, que teve como objetivo promover um amplo debate no sentido de fortalecer a
institucionalização das atividades da extensão universitária e contribuir para a formação
profissional cidadã e o desenvolvimento social do Brasil.
O evento deste ano teve como temática principal os Direitos Humanos: Desafios da
Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Durante os três dias do Forproex foram
debatidos temas como direitos humanos, Reuni (Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais) e extensão universitária, e foi realizada a eleição da
nova diretoria do Fórum. O evento contou com a participação de pró-reitores de extensão,
professores e técnicos das universidades públicas brasileiras e dos institutos federais de
educação, ciência e tecnologia das 102 instituições que integram o fórum.
Durante o evento foram eleitos os novos membros da diretoria do Fórum de Pró-Reitores de
Extensão, com duração do mandato por um ano. Como presidente do Fórum foi eleita a PróReitora de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Laura Tavares Ribeiro
Soares e como vice-presidente, Cipriano Maia Vasconcelos (UFRN). Para a coordenação da
Regional Sul, foi eleita Sandra de Fátima Batista de Deus (UFRGS) e como vice-coordenadora
Darlene Torrada da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Além dos cargos de presidente e vice-presidente, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão conta
com coordenadores regionais em casa área temática de atuação do Fórum. O Pró-Reitor de
Extensão da Unioeste, Wilson João Zonin foi eleito coordenador nacional da área de Meio
Ambiente. Segundo o professor Zonin a Unioeste dará agora sua contribuição trabalhando para
promover discussões e a implementação de políticas públicas diretamente ligadas a esta área.
“Durante este ano iremos promover em Foz do Iguaçu um grande evento nesta área temática,
e contaremos com a participação da Itaipu Binacional e Parque Tecnológico Itaipu”, destacou o
Pró-Reitor.
Unioeste é parceira em 1º Seminário da Cultura e das Artes Regionais

Professor ensina técnicas de arte com material reciclável

A Universidade do Oeste do Paraná
(Unioeste), em parceria com a
Associação dos Municípios do Oeste
do Paraná (Amop), Prefeitura
Municipal de Corbélia e com a
Associação Cultural do Extremo
Oeste do Paraná (Aceo), realizou
de 29 de junho a três de julho, o
“1º Seminário da Cultura e das Artes
Regionais da Amop: Formação e
Capacitação de educadores e
gestores culturais”, na cidade de
Corbélia/PR.
O projeto que é coordenado pela
professora da Unioeste, Valdeci
Batista Melo Oliveira, prevê o
fomento da Cultura Regional e a
sua aplicação através das captações
de verba junto ao Ministério da
Cultura. O evento promoveu
também mini-cursos de formação,

com objetivo de habilitar os professores da Educação Básica para o trabalho com as artes,
desde o seu entendimento até o desenvolvimento de trabalhos práticos para a sala de aula.
Segundo a professora Valdeci Oliveira, o 1º Seminário da Cultura e das Artes nasceu de um
sonho compartilhado a três. “Eu, juntamente com o André Boniatti e Vinicius Almeida sonhávamos
com a execução deste evento, somados a tantos outros companheiros que passaram a sonhar
conosco, para que o sonho se materializasse, confirmando assim o verso de Fernando Pessoa
que diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”, comenta a coordenadora do projeto.
A professora destacou também que o Seminário buscou propiciar formação em cultura e artes,
visando formar multiplicadores, com a perspectiva de anualmente realizar o Seminário em
diversos municípios da Amop. “Além do caráter excepcional e da qualidade das oficinas, dos
mini cursos e das noites culturais, gostaria de ressaltar que uma das grandes riquezas deste
evento consiste no fato de que todas essas atividades, praticamente, foram realizadas com
custo financeiro zero”, destacou Valdeci.
Para o prefeito de Corbélia e presidente da Amop, Eliezer Fontana, a qualidade dos profissionais
que trabalharam neste evento foi superior ao que ele imaginava e a capacitação que o Seminário
proporcianará aos professores envolvidos será de grande valia nas atividades escolares dos
municípios.
Cerca de 250 pessoas, entre professores e agentes educativos, participaram do Seminário.
O Programa de Extensão
Universitária (Proext), está
com edital aberto para
financiamento
de
programas e projetos de
extensão em todas as
instituições de ensino
superior do país. Diante
disso,
professores
e
extensionistas reuniram-se
na tarde de terça-feira (23)
com o Pró-Reitor de
Extensão, Wilson João
Zonin, e a equipe de
trabalho da Proex para
apresentar as propostas a serem encaminhadas para a Secretaria de Ensino Superior (SESu)
do Ministério da Educação (MEC). As inscrições das propostas podem ser feitas até o dia três
de julho e os valores dos financiamentos são de: cem mil para programas e trinta mil para
projetos.

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