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Pró-Reitores discutem a Extensão Universitária no Paraná
No dia 24 de novembro, o Pró-Reitor
de Extensão da Unioeste, professor Remi
Schorn, esteve em Curi ba para discu r
o s p róx i m o s p a s s o s d a E x te n s ã o
Universitária do Paraná. A reunião contou
com a presença do Presidente da
Fundação Araucária, Paulo Brofman,
além de Marilisa do Rocio Oliveira, Sérgio
de Mello Arruda, Itana Maria de Souza Gimenes, Marquiana de
Freitas Vilas Boas Gomes, Simone Cris na Castanho Sabaini de
Melo e Aurélio Bona Junior, Pró-Reitores de Extensão da UEPG,
UEL, UEM, Unicentro, UENP e Unespar, respec vamente.
Dentre outros assuntos, dois pontos de pauta se
destacaram: a possibilidade do aumento de bolsas da
modalidade PIBEX e do lançamento de editais de fomento
especíﬁco para a Cultura. A atual quan dade de bolsas do
Programa Ins tucional de Extensão Universitária – PIBEX,

embora represente uma parcela signiﬁca va no quadro geral de
bolsas, está aquém da crescente demanda extensionista da
Unioeste, considera Remi. O fomento de a vidades culturais
para as universidades estaduais tem, por sua vez, o intuito de
diminuir a defasagem de auxílio ﬁnanceiro para essa área.
Atualmente os editais do Ministério da Cultura têm
privilegiado as universidades federais em detrimento das
estaduais e municipais. É imprescindível, portanto, que haja um
inves mento por conta do Estado para que o âmbito cultural
das universidades estaduais não ﬁque defasado.
Em relação à reunião, Remi destacou que “o aumento
de bolsas de Extensão, bem como assegurar recursos
especíﬁcos para a área da Cultura, são ações que auxiliam na
consolidação e expansão das a vidades extensionistas das
universidades estaduais do Paraná. Temos que lutar para
estarmos em pé de igualdade com as maiores ins tuições de
ensino superior do país”.

Campeão é da Unioeste
A Unioeste par cipou dos Jogos Universitários
Brasileiros em Uberlândia. O fato de par cipar de uma
compe ção de tal magnitude já é mo vo de grande alegria.
Nossos atletas realizaram um feito inédito em 2015 para o
desporto universitário de nossa IES: trouxeram importantes
classiﬁcações, inclusive contando com o campeão brasileiro da
modalidade de Xadrez.
A Unioeste par cipou com três atletas: Everton Vilques
dos Santos no Atle smo, Leonardo Borges de Souza na Natação
e Hugo Zano Mendonça Caetano no Xadrez. Os sacri cios
valeram a pena, na natação nosso atleta ﬁcou classiﬁcado como
o 14º melhor atleta do Brasil, no Atle smo o atleta ﬁcou com a
5ª colocação no Brasil na prova dos 110 metros com barreiras e
no Xadrez a UNIOESTE sagrou-se CAMPEÃO BRASILEIRO com o
atleta HUGO na modalidade individual.
Sendo Campeão brasileiro, Hugo se classiﬁcou para os
Jogos Sul Americanos que serão realizados em Buenos Aires
ainda este ano e para o Mundial que possivelmente será
realizado na Turquia, ambas as compe ções ainda sem uma
data marcada.

Atletas e equipe de apoio da Unioeste

Proex 2015
Em 2015 foram executados na Pró-Reitoria 38
programas de extensão e 338 projetos de extensão. Mais de
3.445 pessoas (entre docentes, discentes e colaboradores)
par ciparam das ações que a ngiram o público de 1,5 milhão
de pessoas.
A vidades de prestação de serviço, cursos e eventos
totalizaram 198 ações compostas por uma equipe de 1.741
pessoas, entre docentes, discentes, agentes universitários e
externos, e atenderam 11.919 pessoas de toda a comunidade
das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.
O Seminário de Extensão Universitária (SEU) foi o
maior evento de extensão já realizado na Unioeste. Foram 299
trabalhos inscritos em oito áreas temá cas, dos quais 190
comunicações orais, 81 pôsteres, 9 oﬁcinas/minicursos e 10
estandes dos programas e projetos de extensão da Unioeste e
de ins tuições parceiras.
Foram selecionados 17 comunicações orais, 2
minicursos e 1 apresentação cultural para representar Unioeste
no Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS),
realizado pela Universidade Federal do Pampa, em Bagé - RS.
Em 2015 foram pagas 509 bolsas, sendo 45
ins tucionais (Pibe), 65 de Inclusão Social (Pibis), 183 do
Programa Universidade Sem Fronteiras, 192 do Programa de
Extensão Universitária (Proext) e 24 do Programa Ins tucional
de Bolsas de Extensão (Pibex).
Além disto, a Unioeste conseguiu retomar a aprovação
de programas e projetos do ProExt 2015, do Ministério da
Educação (MEC), os quais receberão em 2016 R$ 529.318,50
para sua execução. Um programa recebeu R$ 300.000,00, e três
projetos cujos valores foram de R$ 86.747,50, R$ 51.880,00 e
90.691,00 respec vamente.

Boas Festas

Virada Cultural
O Campus da UNIOESTE em Toledo, conta com um
Núcleo Cultural e pelo segundo ano consecutivo também foi
palco de atrações artísticas e atividades educativas no fim de
semana da VIRADA CULTURAL de Toledo. A programação da
Unioeste aconteceu na tarde de sábado, dia 14 de novembro.
Houve palestra sobre introdução ao vegetarianismo e a ética
animal, logo após pratica de Yoga, paralelamente exposições de
brechós e artesanato e por fim, com a presença da Cia de Teatro
Amadeus, aconteceu um Sarau Literário em homenagem ao
Mario Quintana, quem compareceu pode participar do sarau e
interagir através de expressões poéticas espontâneas.

Virada Cultural - Campus de Toledo

Unioeste na Comunidade
O projeto Unioeste na Comunidade encerra em 2015,
totalizando a participação em 36 atividades organizadas pelas
entidades de Cascavel e região, e realizando cerca de 15.000
atendimentos. Este projeto teve como finalidade, levar
atividades de extensão desenvolvida pela Unioeste, através da
participação em eventos realizados na comunidade,
proporcionando a integração do acadêmico à sociedade e à
profissionais de outras áreas. Desta forma, buscamos além do
crescimento profissional, o enriquecimento pessoal,
proveniente do trabalho voluntário.

Unioeste na Comunidade: Show Rural Coopavel 2015
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Simulado para Vestibular
O Curso Pré-Vestibular da
Unioeste realizará nos dias 05 e 06 de
dezembro seu primeiro simulado
aberto, com o objetivo de testar as
habilidades e conhecimento de cada
um. A prova é gratuita, sendo
necessário trazer somente caneta
azul ou preta e documento com foto.
As inscrições são gratuitas e poderão
ser realizadas no site do NEI em
www.unioeste.br/nei. As provas
serão realizadas somente no campus de Cascavel. O acesso às
salas será das 13h00 às 13h30 e as provas serão aplicadas das
14h00 às 18h00.
O Curso Pré-Vestibular da Unioeste é uma iniciativa do
NEI - Núcleo de Estudos Interdisciplinares e da Pró-Reitoria de
Extensão oferta desde 2007. As aulas são ministradas por
bolsistas e monitores voluntários selecionados entre os
acadêmicos dos diversos cursos da Unioeste. O curso é gratuito
e as aulas acontecem no campus de cascavel, de segunda a
sexta-feira no período noturno.

Projeto Rondon
No ano de 2015, a Unioeste foi selecionada para duas
Operações do projeto Rondon, Operação Mandacaru
(Ibaretama/CE) em janeiro e Bororos (Nortelândia/MT) em
julho . Além destas duas operações, participamos da Operação
Rondon UEPG (Ibaiti/PR) também realizada em julho, junto com
outras IES do Paraná e Santa Catarina. Com estas atividades,
contamos com a participação de 27 acadêmicos e 6 professores.
E para que possamos ampliar a participação da Unioeste, já no
edital que está aberto para as operações de julho de 2016,
faremos as inscrições das propostas por campus, e desta forma
mais professores e acadêmicos poderão participar desta
atividade.
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