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SEU promove Integração com a Sociedade
Para promover o debate sobre as atividades de
extensão, ampliar o intercâmbio de saberes entre a
comunidade acadêmica e externa, discutir o
multiculturalismo regional, destacar ações desportivas e
de valorização da cultura local como fator de integração
nacional, a Proex realizou o 14º Seminário de Extensão
da Unioeste (SEU), no Campus de Toledo, entre os dias
14 a 16 de maio, com o tema "Extensão universitária:
sociedade, cultura e esporte".
O pró-reitor de Extensão, Remi Schorn, afirma
que "o evento é o momento alto da divulgação das
atividades dos colegas da Instituição que trabalham para
colocar nossa inteligência a serviço das ações junto aos
mais diversos setores da sociedade regional".
No seminário foram apresentadas 120
comunicações orais, 23 mesas temáticas, 20 atividades
culturais, 15 estandes de programas e projetos de
extensão, 89 painéis e 20 oficinas e minicursos.
O primeiro dia teve duas mesas redondas, na
primeira os pró-reitores de extensão das Instituições de
Ensino Superior (IES) do Paraná debateram “O Papel da
Universidade Brasileira na Extensão” e a outra discutiu

os “Megaeventos no esporte: o
envolvimento das IES públicas
do Paraná”.
No segundo dia, três
mesas redondas trataram sobre
"Leis de Incentivo à Cultura",
"Projeto Rondon" e “Acessibilidade”, enquanto as mesas
temáticas enfocaram Cultura,
Direito, Tecnologia e Produção e
Meio Ambiente.
No último dia as mesas redondas trataram sobre "Saúde" e "Programa de
Desenvolvimento Educacional" e os coordenadores de
mesas temáticas selecionaram os trabalhos que representarão a Unioeste no Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul.
O reitor da Unioeste, Paulo Sergio Wolff, disse
que o SEU é o “evento que mais promove a integração
com a sociedade”, e o pró-reitor Remi salienta que o
seminário é motivo de orgulho para a Instituição, “que é
pública, laica, democrática e de qualidade, e que cabe a
Universidade estar presente em todos os segmentos da
sociedade”.

Programa Paraná Fala Inglês
Está aberta a seleção de alunos ao curso preparatório do Programa “O Paraná fala inglês”, nível intermediário e pós-intermediário. Este é um projeto
da Pró-reitoria de Extensão da Unioeste,
vinculado ao projeto estratégico da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (Seti), “O Paraná
fala línguas estrangeiras”.
Serão disponibilizadas seis
turmas para o curso intermediário,
e duas turmas para o curso pósintermediário. Podem participar
docentes, discentes e agentes
universitários da Universidade.
A seleção dos candidatos será
dividida em duas etapas. Na primeira é
feita a inscrição e a avaliação da documentação. Serão convocados os 300 primeiros
unioeste
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candidatos homologados, dos quais 120 iniciarão no
segundo semestre deste ano, e 30 no primeiro semestre
de 2015. Os demais candidatos poderão ser
chamados em caso de desistência ou se
houver candidatos que não compareceram na primeira semana de
curso. O teste de nivelamento,
composto de três provas (leitura,
escrita e fala), será realizado dia
5 de julho.
O único valor que o candidato pagará é o material didático,
com custo de R$ 183,00 para o
curso intermediário e de R$ 223,00
para pós-intermediário.
Mais informações em:
www.unioeste.br/pfi

Unati passa por reestruturação

PEIEX qualifica pequenas empresas

A Pró-Reitoria de Extensão está reestruturando a
Universidade da Terceira Idade (Unati). Uma das ações
futuras é a obtenção de matrícula em disciplinas dos
cursos de graduação, usando as vagas remanescentes
do Vestibular.
O pró-reitor de Extensão, Remi Schorn, foi
escolhido para a função de coordenador-geral do
Colegiado de Gestão (Coge) e tem como meta "a criação
de organicidade e impulso à unificação das atividades da
Unati, bem como propiciar condições objetivas para a
participação da terceira idade nos programas da
Universidade".
A Unati objetiva possibilitar a discussão de temas
relativos à política do idoso, envolvendo seu cotidiano e
as complexas relações sociais, adotar ações institucionais de maneira a propiciar qualidade de vida, participação
democrática e perspectiva de maior interação social ao
idoso, possibilitar acesso a atividades culturais, educacionais, sociais, econômicas e de lazer, gerar conhecimentos relacionados à terceira idade numa perspectiva
interdisciplinar e oferecer espaço e atividades de integração e convivência profícua para o idoso.
Remi ressalta que "a Proex, na minha pessoa,
assume a coordenação com a forte decisão de dar à Unati
a importância que sua relevância social necessita e desta
forma colocar a Unioeste e sua inteligência a serviço da
qualidade de vida das pessoas".

O Projeto Extensão Industrial
Exportadora (Peiex), que objetiva
estimular a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas, qualificando e ampliando os
mercados das indústrias iniciantes
em comércio exterior, é uma parceria
entre a Unioeste, Fundação Araucária e Agência
Nacional de Promoção à Exportação e Investimentos
(Apex-Brasil).
Assim, o projeto oferece soluções para problemas técnico-gerenciais e tecnológicos das empresas,
busca soluções nas áreas de administração estratégica,
capital humano, finanças e custos, vendas e marketing,
produto, manufatura e comércio exterior.
As ações realizadas visam o desenvolvimento
econômico do Estado e a geração de empregos para os
paranaenses. A coordenadora do Peiex na Unioeste,
Lizete Cecília Deimling, ressalta que o projeto serve para
aproximar a Universidade das empresas da região, com o
objetivo de capacitá-las para a exportação. A implementação de novas tecnologias e a obtenção de certificação
vão auxiliar na competividade, tanto no mercado interno
quanto no externo.

Programa Unioeste na Comunidade
O Projeto Unioeste na Comunidade abre espaço
para que discentes, docentes e servidores desenvolvam
atividades de forma interdisciplinar, em horários e locais
alternativos que possibilitem a sua participação.
Esta ação permite a ampliação, integração com a
comunidade e possibilita a multi/interdiciplinaridade,
cidadania e humanização de todos os participantes.

Atividade realizada no Show Rural Coopavel 2014

Próximas ações do Unioeste na Comunidade:
23/08 - Dia Nacional da Construção Social - Sinduscon
30/08 - McDia Feliz 2014 - Hospital do Câncer da
Uopeccan
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NEI trabalha na formação de professores
O Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI), sediado no
Campus de Cascavel, realiza trabalho
interdisciplinar abordando questões
contemporâneas da educação,
implementa projetos que articulem o
ensino, pesquisa e a extensão com a
formação continuada dos profissionais da educação.
Nesta perspectiva foi realizado, no dia 5 de junho,
o Encontro do Projeto de Formação Continuada de
Professores dos Anos Iniciais (Profic), que reúne professores da educação básica da rede municipal da região
Oeste.
A coordenadora do Nei, Carmen Teresinha
Baumgärtner, explica que a discussão enfocou a relação
entre teoria e prática e sua aplicação em sala de aula.
Carmen enfatiza que o resultado é positivo, visto que
auxilia os professores e articula a Universidade e as
secretarias de Educação.
No Projeto são ofertados
cursos de disciplinas
diferentes, totalizando 250
professores participantes,
nas áreas de Geografia,
História, Ciências, Educação Física e Artes (Música
e Plásticas).
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