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FORPROEX/SulCapacitaSUAS
 A Unioeste, por meio da Pró Reitoria de Extensão 
e o Curso de Serviço Social do Campus de Toledo, faz 
parte do Programa Nacional de Capacitação do Sistema 
Único da Assistência Social, o CapacitaSUAS, promovido 
pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome. Este programa tem como obje�vo 
promover a capacitação dos gestores, trabalhadores e 
conselheiros da Assistência Social, por meio de uma 
Formação Con�nuada.
 A abertura do CapacitaSUAS – Polo 1/Cascavel, 
ocorreu no dia 02 de março de 2016 e contou com a 
presença do Pró-Reitor de Extensão Rosalvo Schütz, da 
Diretora de Apoio de Fomento à Extensão, Sandra Regina 
Belo�o, da Coordenadora Geral do CapacitaSUAS na 
Unioeste, Marize Rauber Engelbrecht, da Secretária 
Municipal de Assistência Social, Inês de Paula, além de 
autoridades do Município de Cascavel e região e 
representantes dos Escritórios Regionais da Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento Social- SEDS/PR.
 Esta capacitação terá duração de 4 meses, com 
encontros semanais de 8hs, que irão acontecer nas 
dependências da Unioeste. No Polo 1/Cascavel 
par�ciparam cerca de 200 profissionais e conselheiros 
dos municípios, da região Oeste do Paraná.
 No dia 03 de março iniciou a capacitação no Polo 
2/Franc isco  Be l t rão,  com a  par�c ipação  de 
aproxidamente 150 profissionais e conselheiros dos 
municípios da região do Sudoeste do Paraná.

A Pró-Reitoria de Extensão 
lhe deseja Feliz Páscoa!

 Es�veram reunidos na Universidade Federal do 
Paraná os Pró-Reitores de Extensão da Região Sul para a 
primeira reunião do fórum em 2016. O debate iniciou 
discu�ndo acerca da curricularização das a�vidades de 
extensão em todas as universidades. 
 Segundo a  Pró-Re i tor ia  de  Ex tensão  da 
Universidade Federal de Santa Maria “a curricularização da 
extensão permite um amplo debate sobre o tema em todos 
os cursos de graduação das universidades públicas. A 
implantação da medida possibilita que os alunos 
conheçam de perto as diversas realidades da construção 
da vida”.
 Esta pauta já é an�ga segundo o fórum.  “O assunto 
compõe as discussões no Congresso Nacional há mais de 
10 anos” e é objeto de discussão por parte do fórum com o 
intuito de encontrar a melhor maneira de inserir as 
a�vidades de extensão no currículo dos discentes das 
universidades. 
 Ademais, o fórum alinha seu discurso com o Plano 
Nacional de Educação (PNE). A principal reinvindicação do 
Forproex é a implementação da Meta 12.7 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), referente a inserção da 
modalidade de extensão no currículo dos cursos de 
graduação.
 A implantação da meta 12.7 resolve o problema da 
ausência da extensão regulamentada nos cursos de 
graduação: “A proposta viabiliza que os alunos se 
defrontem com os desafios da sociedade e com as 
demandas sociais da atualidade. Com esta perspec�va, o 
encontro também traz a troca de experiências entre os 
representantes das demais universidades”, destacou a pró-
reitora de Extensão e Cultura da UFPR, professora Deise 
Cris�na de Lima Picanço.
 O fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Sul 
reúne representantes de mais de 20 Ins�tuições de Ensino 
Superior públicas do sul do Brasil. A reunião ocorreu na 
sexta-feira, dia 18, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 
Universidade Federal do Paraná em Curi�ba.
 Ainda no cronograma de a�vidades do fórum foram    
abordados os indicadores de extensão para a matriz 
orçamentária das ins�tuições; o Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul (Seurs); o Encontro do Fórum 
Nacional, em São Bernardo do Campo, previsto para o mês 
de maio próximo; o Congresso Brasileiro de Extensão, que 
será realizado em Ouro Preto, no final deste ano, além de 
outros assuntos que interessam ao segmento.  
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Seminário de Extensão
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 Em 2016 Francisco Beltrão será palco do SEU- 
Seminário de Extensão Universitária. A XVI edição do 
SEU deste ano será realizada no período de 11 a 13 de 
maio no campus de Francisco Beltrão - PR sob o tema " 
Unioeste e Comunidade: Extensão para quem?". O 
obje�vo do evento é encontrar a melhor forma de fazer 
com que a extensão universitária contribua para o 
desenvolvimento da sociedade e ampliar do intercâmbio 
de conhecimentos entre comunidade acadêmica e 
comunidade externa. Quais os desafios desta proposta? 
Por onde começar? Quais os bene�cios para a sociedade 
e de que forma podemos levar os bene�cios dos projetos 
até a comunidade? Maiores informações poderão ser 
consultadas em ».«www.unioeste.br/extensao/seu

Cursinho Pré-Vestibular

Feira Agroecológica
 Com o obje�vo de apoiar e es�mular o 
fortalecimento das a�vidades das Associações de  
agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma 
Agrária com o apoio da CAPA (Cento de Apoio e 
promoção da Agroecologia) e da Rede EcoVida, a PROEX 

está apoiando a realização 
de feiras agroecológicas 
com produtores locais nas 
seis unidades da Unioeste. 

A promoção fica por 
conta dos produtores e o 
espaço será cedido nos 

campi para que toda a 
comunidade possa adquirir 
alimentos vindos direto do 

agricultor, livres de agrotóxicos, incen�vando assim 
geração de renda e a permanência destes produtores no 
campo. 

Projeto Rondon
 A  U n i o e s t e  f o i 
novamente classificada para 
par�cipar do Projeto Rondon, 
desta  vez  na  Operação 
Itapemirim - Espírito Santo, 
Julho/2016. A Unioeste irá 
d e s e nvo l ve r  a� v i d a d e s 
juntamente com FAERP/USP 
na cidade de Dores do Rio Preto. 
O edital para seleção dos acadêmicos 
está disponível na página do Projeto Rondon/PROEX em 
«www.unioeste.br/projetorondon». Não perca tempo, faça 
sua inscrição e par�cipe!

Apareça!
 A Proex convida a todos os 
professores extensionistas para que 
divulguem suas a�vidades de extensão. 
Nossos projetos promovem a relação 
universidade-sociedade e contribuem 
com a comunidade, além de produzem 
novos conhecimentos. Para divulgar sua 
ação, preencha o publicado e disponível no endereço 
«h�p://www.unioeste.br/proex». Acompanhe os bole�ns 
e publicações nas redes sociais e no portal da Unioeste.

Feirinha da Unioeste

 A Diretoria de Extensão e Cultura/PROEX está 
com inscrições abertas para o cadastro de Agentes 
Culturais na Unioeste. Se você ainda não tem vínculo 
com a Unioeste, não se preocupe, você também poderá 
par�cipar. Toda a�vidade é bem-vinda. Traga seu talento 
de junte-se a nós. As inscrições podem ser realizadas no 
site da PROEX em  «www.unioeste.br/proex».

Cadastre-se!

 O  N ú c l e o  d e  E s t u d o s 
Interdisciplinares (NEI) recebeu 
inscrições para o Projeto de 
Formação Mul�disciplinar: Ciência, 
Cidadania e Sociedade – Curso Pré-
Ves�bular 2016, no período de 
24/02 a 04/03. No total, 720 
candidatos se inscreveram, dos 
quais  508 compareceram as 
entrevistas, realizadas entre os dias 
07 e 11 de março. O curso será realizado de segunda a sexta-
feira a noite. As aulas iniciam no dia 4 de abril. O edital com o 
resultado dos candidatos selecionados foi publicado no dia 
23 de março de 2016. Maiores informações são 
encontradas  no site do NEI em « ».www.unioeste.br/nei
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