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C

om satisfação apresentamos esta edição especial do
informativo “Proex em Ação”! Dentre os mais de 450
projetos e programas de extensão que acontecem
atualmente na UNIOESTE escolhemos apresentar os 11
projetos financiados pelo Programa Universidade Sem
Fronteiras, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Paraná, a SETI/PR.
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Informativo da Pró-Reitoria de Extensão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

projeto tem por objetivo realizar atividades de
extensão universitária junto aos agricultores
familiares dos assentamentos 16 de maio em
Ramilândia, Ander Rodolfo Henrique em Diamante
D'oeste, Santa Izabel em Missal e Companheiro
Antônio Tavares em São Miguel do Iguaçu, todos
situados na região oeste do Paraná, visando aumento
na quantidade e qualidade do produto ofertado,
assim como diminuição nos custos de produção e
aumento na qualidade de vida dos assentados,
através de cursos de capacitação, distribuição de
cartilhas informativas e visitas técnicas realizadas
mensalmente nas propriedades, onde serão coletados
dados zootécnicos e da produção, amostras de leite,
alimento e solo, para verificação da qualidade do leite,
adequação das dietas fornecidas aos animais,
correção do solo e planejamento forrageiro. Nesse
contexto busca-se verificar os problemas e
potencialidades dos sistemas de produção de leite de
base agroecológico, e acompanhamento das
propriedades para comercialização e industrialização,
e, consequentemente, desenvolver ações voltadas
para a sustentabilidade econômica, social e ambiental
da atividade leiteira.

TÍTULO DO PROJETO
Avaliação e acompanhamento da produção de leite de base
agroecológico nos assentamentos 16 de maio em Ramilândia, PR,
Ander Rodolfo Henrique em Diamante D'oeste, Santa Isabel em
Missal, PR e Antônio Tavares em São Miguel do Iguaçu, PR.

ÁREA TEMATICA
Tecnologia e Produção
ÁREA DE ATUAÇÃO
Desenvolvimento Rural e Questões Agrárias
COORDENADORA
Maximiliane Alavarse Zambom
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

projeto é desenvolvido via Laboratório de
Pesquisa e Estudos de Gênero – LAPEG, Campus
Marechal Cândido Rondon, UNIOESTE, seus objetivos
estão centrados em fortalecer a rede de
enfrentamento e combate à violência contra as
mulheres já existente no munícipio, bem como o
fortalecimento da rede de prevenção e de
enfrentamento a violência de gênero. Partindo da
demanda social da região está sendo realizado
trabalhos com vistas, em especial, ao combate à
violência contra as mulheres, através de práticas
socioeducativas, o objetivo é informar de forma
simples e clara homens e mulheres sobre a lei Maria da
Penha, realizar os esclarecimentos jurídicos cabíveis e
encaminhar as mulheres em situação de violência e
vulnerabilidade social aos órgãos responsáveis pelo
atendimento. Desta feita, estamos realizando oficinas
socioeducativas e sociojurídicas acerca da temática da
violência de gênero, com ênfase na violência contra as
mulheres, nos colégios estaduais e com a população
(mulheres e homens) dos diversos bairros dos
municípios e distritos de abrangência do Projeto
NUMAPE: Violência contra as mulheres e Políticas
Públicas afirmativas no Oeste do Paraná. Objetiva-se
ainda dar continuidade as oficinas de capacitação
para os/as agentes de saúde e de segurança pública
que atuam na rede de atendimento às mulheres
agredidas e/ou em situação de vulnerabilidade social.
TÍTULO DO PROJETO
NUMAPE: Violência contra as mulheres e Políticas Públicas
afirmativas no Oeste do Paraná

ÁREA TEMATICA
Ciências Humanas
ÁREA DE ATUAÇÃO
Inclusão e Direitos Sociais
COORDENADORA
Ivonete Pereira
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Informativo da Pró-Reitoria de Extensão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

projeto realiza capacitações com os profissionais
de saúde dos municípios da 9ª regional de
saúde, visando contribuir na qualificação no que
tange as ações do controle da tuberculose, rapidez e
precisão no diagnóstico e tratamento, usando como
ferramenta a nova tecnologia de diagnóstico
denominada GeneXpert®, apresentando os
benefícios para a atenção básica na incorporação do
novo teste, diminuindo assim as subnotificações e
diagnósticos tardios. A equipe buscará acesso aos
doentes de TB em tratamento e suas famílias para
serem assistidos por meio de visitas domiciliares
mensais para avaliação da situação de saúde do
doente e busca de membros da família possivelmente
acometidos pela doença, este procedimento ocorrerá
no período de um ano, visando adesão/conclusão do
tratamento e busca ativa de casos novos.

TÍTULO DO PROJETO
Capacitação de trabalhadores da atenção básica à saúde para uso
da tecnologia GENEXPERT® para o diagnóstico e
acompanhamento dos doentes de tuberculose nos municípios da
9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu - PR

ÁREA TEMATICA
Saúde
ÁREA DE ATUAÇÃO
Saúde Pública
COORDENADOR
Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho
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Informativo da Pró-Reitoria de Extensão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

A

identificação de problemas visuais em escolares
constitui abordagem preventiva que visa impedir
a evolução da doença e melhorar o aprendizado e o
aproveitamento escolar. Para isso, as crianças
necessitam ter acesso à assistência oftalmológica. Os
professores do ensino fundamental podem atuar na
detecção precoce da acuidade visual em crianças e
adolescentes desde que adequadamente treinados
para a avaliação de problemas visuais. O projeto visa
detectar precocemente problemas visuais em
escolares do ensino fundamental e capacitar
professores da rede municipal de ensino de
municípios de faixa de fronteira do estado do Paraná:
Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e
Medianeira. Até o momento foram avaliados 259
escolares e destas 57 (22%) apresentaram baixa
acuidade visual, e seus pais ou responsáveis foram
orientados. Além disso, estão programadas as
capacitações para a realização da avaliação da
acuidade visual de aproximadamente 120
professores, que será um fator multiplicador para a
promoção da saúde ocular de escolares da região.

TÍTULO DO PROJETO
Detecção e prevenção de problemas visuais: avaliação de escolares
e capacitação de professores em municípios de faixa de fronteira

ÁREA TEMATICA
Saúde
ÁREA DE ATUAÇÃO
Saúde Humana
COORDENADOR
Oscar Kenji Nihei
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

D

iante do crescente panorama de degradação
ambiental decorrente da utilização produtivista
da natureza pelo homem, formas de utilização
conservacionista vêm sendo propostas e aplicadas.
Entre elas, estão a agroecologia e os sistemas
agroflorestais, que se fundamentam no resgate e
construção de uma interação mais harmoniosa na
relação natureza/sociedade. Os sistemas
agroflorestais (SAFs) consistem em técnicas e
metodologias de compatibilização entre produção de
alimentos e manutenção e/ou recuperação de
florestas. Dentre as diversas metodologias de
aplicação de SAFs, o referido projeto de extensão está
fundamentado na Agricultura Sintrópica, que
consiste na sucessão de espécies por meio da
combinação entre a dinâmica da natureza e o manejo
humano, no sentido de otimizar a fertilidade dos solos;
absorção e manutenção de água; regeneração
florestal e produção de alimentos. Esse sistema foi
concebido e aplicado por Ernst Götsch. O projeto
objetiva implantar cinco sistemas agroflorestais
sucessionais no município de Francisco Beltrão/PR,
com o intuito de torná-los referências em termos de
aplicação do método desenvolvido por Ernst Götsch
no estado do Paraná, permitindo que esta experiência
que alia produção de alimentos orgânicos e
regeneração florestal seja replicada em outras áreas.
TÍTULO DO PROJETO
Implantação de sistemas agroflorestais sucessionais como
referência para a compatibilização entre produção de alimentos
orgânicos e recuperação florestal

ÁREA TEMATICA
Ciências Biológicas e Biotecnologia
ÁREA DE ATUAÇÃO
Agricultura Familiar e Agroecologia
COORDENADOR
Luciano Zanetti Pessôa Candiotto
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

T

endo em vista que a toxoplasmose apresenta
prevalência de até 92% no Brasil devido seus
diferentes mecanismos de transmissão, tais como,
ingestão de carne crua ou mal cozida, ingestão de
oocistos presentes em fezes de felídeos que
contaminam alimentos, manipulação de terra
contaminada e pela via transplacentária, podendo
causar alterações neurológicas, oculares, morte fetal
com aborto espontâneo. Diante deste contexto,
observa-se a importância de se transmitir o
conhecimento sobre a toxoplasmose junto à
população, no intuito de se evitar o surgimento de
novos casos da doença. Assim, a proposta deste
projeto é promover orientações aos pais e/ou
responsáveis das crianças matriculadas em Centros
Municipal de Educação Infantil sobre a toxoplasmose
e orientações às crianças sobre medidas básicas de
higiene.

TÍTULO DO PROJETO
Educação em Saúde sobre toxoplasmose em Centros Municipais de
Educação Infantil em região de fronteira – Foz do Iguaçu

ÁREA TEMATICA
Saúde
ÁREA DE ATUAÇÃO
Saúde Humana
COORDENADORA
Neide Martins Moreira
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

Projeto é desenvolvido em articulação com o
Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres –
CEPED UNIOESTE em parceria com o Quartel do
Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e, também com a
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná
(AMOP). Seu objetivo é prestar assessoria por meio de
capacitação aos municípios de baixo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) da região Oeste do
Paraná que aderiram ao Programa Cidades
Sustentáveis, proposto pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e auxiliar os gestores municipais na
consolidação das metas previstas nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Em primeira
fase, prioritariamente serão atendidos 4 (quatro)
municípios: Cascavel como município sede e,
Ramilândia (IDH 0,630), Diamante D'oeste (IDH
0,644), Lindoeste (IDH 0,666).O projeto busca a
atuação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão
relacionadas às políticas públicas de Educação
Ambiental e social, proteção e defesa civil,
objetivando a redução de riscos de desastres
ambientais e sociais, com a finalidade de cooperar
para o desenvolvimento técnico, científico e cultural, e
de sua difusão junto à sociedade, contribuindo desta
maneira no processo de planejamento, articulação,
coordenação e execução de projetos que visem a
promoção de Cidades Sustentáveis, Seguras e
Resilientes.
TÍTULO DO PROJETO
Educação Ambiental para Cidades Sustentáveis, Seguras e
Resilientes em Municípios da Região Oeste do Paraná

ÁREA TEMATICA
Meio Ambiente
ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação Ambiental e Desenvolvimento Humano
COORDENADORA
Irene Carniatto de Oliveira
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

Projeto Teatro em Ação desenvolvido pelo curso
de Licenciatura em Filosofia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE-Campus
Toledo), um projeto vinculado ao Programa de Extensão
Universidade Sem Fronteiras (USF) da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), tem como
objetivo aproximar a Universidade e a comunidade
possibilitando à esta o acesso as diferentes formas de
manifestações culturais por meio do teatro. Com o
plano de atuarmos em/com: Comunidades com
estudantes em condições de vulnerabilidade social de
escolas de educação básica localizadas na periferia da
cidade de Toledo e em municípios circo vizinhos com
baixo IDH; Professores da educação básica que atuam
nas comunidades assistidas pelo projeto; Estudantes da
Licenciatura em Filosofia da UNIOESTE que atuarão
como agentes/bolsistas no projeto. Com isso visamos:
Estimular a discussão e reflexão através da relação entre
Filosofia e Teatro, por meio de oficinas e leituras
dramáticas de textos que contemplem temas referentes
à diversidade étnico-cultural e de gênero, cidadania,
inclusão social, entre outros; Promover a crítica e a
invenção de novas formas de vida/pensamento por
meio de leituras, interpretação e produção textual;
Propiciar a reflexão filosófica mediante dispositivos
alternativos que reforcem e complementem a formação
obtida nas aulas; Propiciar aos acadêmicos, futuros
professores, a vivência de seu futuro campo de trabalho.

TÍTULO DO PROJETO
Projeto Teatro em Ação

ÁREA TEMATICA
Educação
ÁREA DE ATUAÇÃO
Artes Cênicas
COORDENADOR
Remi Schorn
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

projeto tem como objetivo fortalecer a
identidade cultural da comunidade Kaingang da
Terra Indígena de Rio das Cobras a partir da
preservação e valorização de sua memória e história,
entendendo que a questão da memória é
fundamental para perpetuação de qualquer povo e
etnia de caráter minoritário, como são os povos
indígenas e, neste caso, o povo Kaingang. O projeto
visa organizar oficinas de educomunicação e
memória junto ao povo Kaingang, organizar
seminários e eventos sobre a temática junto a
comunidade acadêmica, elaborar um site como
observatório a respeito da temática indígena no Oeste
do Paraná. Além de abranger a criação de um vídeo
documentário sobre a memória e as histórias dos
velhos para perpetuação e preservação da memória
tradicional. O Programa Universidade Sem Fronteiras
da SETI (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior) é o fomentador do Projeto Memória
e Identidade do Povo Kaingang na T.I. Rio das Cobras.
Sob a coordenação do Professor Doutor Paulo
Humberto Porto Borges, com suporte da Pró-Reitoria
de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE, o projeto conta com a
participação de uma jornalista recém-formada e
quatro graduandos de diversas áreas.

TÍTULO DO PROJETO
Memória e Identidade do Povo Kaingang na Terra Indígena de Rio
das Cobras

ÁREA TEMATICA
Educação e cidadania
ÁREA DE ATUAÇÃO
Comunicação e Cultura
COORDENADOR
Paulo Humberto Porto Borges
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

DESCRIÇÃO

O

projeto RESA (Rede de Economia Solidaria e
Agroecologia) é fruto de discussões para a
construção da cidadania e da soberania alimentar e
pela democracia no Brasil. Seu objetivo principal é
aproximar a comunidade da Universidade, como
forma de colaborar e auxiliar no cumprimento da
Função Social da UNIOESTE e o bem estar das pessoas
envolvidas. Outra finalidade é apresentar a
comunidade acadêmica uma outra forma de fazer
extensão, isto é, articulando ensino (com cursos e
oficinas de formação), pesquisa (pesquisa ação e
artigos e outras formas de produção e divulgação do
conhecimento) com as atividades de extensão
construídos e realizadas de forma coletiva com as
comunidades e atores envolvidos. O Projeto
compreende uma variedade de práticas econômicas e
sociais organizadas sob a forma de cooperativas,
associações, clubes de troca, empresas
autogestionárias, redes de cooperação e
comercialização, entre outras, que realizam atividades
de produção de bens, prestação de serviços, finanças
solidárias, trocas, comércio justo e o consumo
solidário, entre outras. Um dos desafios que se
apresenta é a articulação do público de artesãos e
agricultores ecologistas com as comunidades
urbanas, de forma a conciliar a necessidade de
comercialização dos agricultores com as iniciativas de
consumo justo solidário dos trabalhadores urbanos e
da comunidade universitária.
TÍTULO DO PROJETO
Rede de Economia Solidaria e Agroecologia

ÁREA TEMATICA
Trabalho
ÁREA DE ATUAÇÃO
Artesãos e Agricultores Familiares
COORDENADOR
Hayrton Francis Ximenes de Andrade
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DESCRIÇÃO

O

Projeto Núcleo Maria da Penha – NUMAPE, de
Francisco Beltrão, atua na prevenção da
violência doméstica por meio de ações informativas
(palestras para grupos de mulheres, ciclos de oficinas,
praticas pedagógicas para estudantes do Ensino
Fundamental e Médio, realização de minicursos,
dentre outras) atendimento jurídico, (atendimento de
acordo com a previsto na Lei Maria da Penha e
legislações correlatas, realização de divórcios de
mulheres vítimas de violência doméstica) e geração de
renda (parceria estabelecida com o
PATRONATO/Francisco Beltrão e que prevê
realização de cursos de corte e costura – cama, mesa e
banho). A experiência com atendimento às mulheres
vítimas de violência demandou a necessidade de criar
momentos de roda de conversa para que esta
temática possa emergir sem que haja julgamento
social das vítimas, criar sistema constante de
informações sobre legislação e esclarecimentos dos
processos que ocasionaram as assimetrias de gênero.

TÍTULO DO PROJETO
Núcleo Maria da Penha - NUMAPE

ÁREA TEMATICA
Inclusão e Direitos Sociais
ÁREA DE ATUAÇÃO
Lei Maria da Penha
COORDENADOR
Sônia Maria dos Santos Marques
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