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EDITORIAL
O Universidade Sem Fronteiras é a universidade cidadã.
Concebido para inserir a universidade junto aos que
mais necessitam de acesso ao conhecimento, o programa tem criado condições favoráveis para a realização de
uma nova prática extensionista, pautada no diálogo de
saberes acadêmicos e populares, na interdisciplinaridade
apontando para um desenvolvimento sustentável, com
inclusão social.
Participar deste grande programa que é o Universidade Sem Fronteiras engrandece e qualifica a Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Wilson João Zonin
Pró-Reitor de Extensão

Unioeste avalia trabalhos do Universidade Sem
Fronteiras e recebe automóveis para desenvolver atividades de Extensão

Secretária Lygia Pupatto repassou as chaves dois veículos para o Pró-Reitor de Extensão, professor Wilson Zonin

AGENDE-SE
03 de setembro - III Congresso
Paranaense de Fisioterapia
08 de setembro - IV Mostra Internacional de Curtas-Metragens
da Unioeste no campus de
Toledo, mais informações no
site: www.unioeste.br/mostra
Mais informações sobre os
eventos que acontecem na
Unioeste, na página:
www.unioeste.br
Universidade Sem Fronteiras
Coordenado pela Seti, o
programa Universidade Sem
Fronteiras é o maior programa
de extensão universitária do
Brasil, com 164 projetos em
mais de 120 municípios
paranaenses.
Participaram do evento 453
bolsistas do programa e
representantes da comunidade.
O encontro foi pensado a partir
do tripé: “reflexão, formação e
intervenção”.
A expectativa é de que os
integrantes
dos
projetos
possam, a partir das exposições
e trocas de experiências,
aperfeiçoar suas atuações junto
à comunidade.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) participou no sábado (30), do I
Seminário Universidade Sem Fronteiras Regional Centro-Oeste, que foi realizado no Campus
da Unicentro, em Guarapuava.
O encontro teve como objetivo discutir, definir e articular experiências e estratégias de
trabalho conjunto dos projetos do programa Universidade Sem Fronteiras em seus primeiros
meses de atividade.
Na ocasião, a Unioeste recebeu dois carros zero quilômetro para dar continuidade às
ações dos projetos que desenvolve na região.
A participação da universidade do Oeste contou com professores, alunos e profissionais
ligados aos 12 projetos que vínculados ao Programa.
O programa vem sendo desenvolvido há quase um ano e a expectativa é positiva, pois o
encontro vai permitir alguns avanços nas discussões, além de possibilitar a ampliação da
infra-estrutura para a continuidade das ações.

Seti aprova dez projetos Unioeste do edital Extensão Tecnológica Empresarial
A Secretaria de Ciência Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Fundação Araucária selecionaram dez propostas de trabalho da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
para a mais nova frente do programa Universidade Sem Fronteiras (USF).
Os projetos selecionados são de Extensão Tecnológica Empresarial e vão difundir o
conhecimento desenvolvido na universidade junto a pequenas e médias empresas, cooperativas e arranjos produtivos locais (APLs), preferencialmente em regiões de baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do estado do Paraná.
Baseando-se em estudos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (IPARDES) e Secretaria de Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul alguma áreas
da economia foram identificadas como prioritárias para o desenvolvimento das periferias dos
grandes centro urbanos ou municípios com desenvolvimento insatisfatório.
Com a aprovação dos dez projetos, a Unioeste receberá cerca de R$ 1 milhão, já que
cada proposta poderia solicitar até R$ 100 mil para pagamento de bolsas para acadêmicos
recém formados e graduandos, aquisição de materiais de consumo entre outros itens necessários para o desenvolvimento dos programas extensionistas.
Veja a lista de trabalhos selecioandos pela Seti, de todas as instituições paranaenses no
site da Fundação Araucária: www.fundacaoaraucaria.com.br
Projetos selecionados pela Seti
Produção de Biomassa de Microalgas utilizando efluente de cervejarias e de industriais
alimentícias - Nyamien Yahaut Sebastien
Programa de Gestão Tecnológica Empresarial da Unidade de Laticínios da Cooperativa de
Leite da Agricultura Familiar com Integração Solidária de Campo Bonito – PR - Luciana Oliveira
Farina
Curtimento ecológico de peles animais para agregação de valor através da confecção de
artesanato - Adilson Reidel
Gestão de Inovação para o APL Moda Bebê de Terra Roxa – PR - Ronaldo Bulhões
Programa de Gerenciamento de Resíduos - Grazieli Fátima Pagnocelli
Geração de Renda por Meio da Formação de Cooperativa de Produção Artesanal de Produtos
para Banho a Partir de Matérias-Primas Básicas - Ricardo Mercadante
O Desenvolvimento de Programa de Apoio aos Micro e Pequenos Empresários da Periferia
das Cidades de Abrangência da Amic - Selmo José Bonatto
Capacitação em dendrometria e manejo florestal de residentes no assentamento Celso
Furtado - Ubirajara Centro Malavasi
Sistema de Produção de Produtos processados com peixe para inclusão na merenda escolar
- Pedro Celso Soares da Silva
Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas dos Produtos Alimentícios e Agroecológicos da
Pequena Agroindústria Familiar - Rose Mary Helena

DIVISÃO DE CULTURA
Unioeste já escolheu seu representante para o 4º Concurso Universitário de
Oratória da Acic

Douglas vai representar a Unioeste no próximo dia 3, quando acontece a final do concurso

A etapa interna da Unioeste, do 4º
Concurso Universitário de Oratória da
Associação Comercial e Industrial de
Cascavel (Acic) foi realizada na noite de
segunda-feira (01).
Quatro acadêmicos participaram da
competição que foi realizada no campus da
universidade, em Cascavel.
Seguindo o tema proposto pela Acic, “A
Importância do Observatório Social para Ética
na Política”, o acadêmico de Ciências
Econômicas, Douglas Roviano Pedron da
Rosa foi o primeiro colocado, atingindo 396
pontos na nota geral, que levava em
consideração os itens: apresentação do
discurso, tempo da apresentação, postura,

fidelidade ao tema, conteúdo e a apresentação
em si.
Douglas afirmou que gosta de falar em
público, e viu na competição uma oportunidade
de desenvolver a sua oratória. “Dou aulas de
música, e acho importante desenvolver a
comunicação, tanto que escrevi o texto para
que todos o entendessem, desde quem não
tem formação acadêmica até alguém que seja
graduado.” ponderou.
“Os textos estavam muito bons,
consistentes e bem elaborados. Tanto que a
diferença entre os concorrentes foi de poucos
pontos.” afirmou a chefe da Divisão de Cultura
da Pró-Reitoria de Extensão, Valdeci Batista
de Melo Oliveira.
A professora, Benilde Socreppa Schultz foi
avaliadora e comentou que a iniciativa dos
acadêmicos em participar e desenvolver
oratória é muito valiosa, “ganha a universidade
e o aluno, pois ele tem que pesquisa sobre o
tema que será tratado e desenvolvem
qualidades de comunicação, e perdem a
timidez.” afirmou a docente do colegiado de
Letras.
A chefe da Divisão de Cultura, Valdeci Batista
de Melo Oliveira lembra à comunidade
acadêmica que é importante valorizar os
competidores e comparecer à grande final que
será no dia 3 de setembro no auditório da Acic,
às 19 horas.
Valdeci ainda agradeceu aos jurados e ao
público que compareceram na noite de
segunda, e principalmente aos técnicos do
campus da Unioeste de Cascavel que
viabilizaram a estrutura para a realização do
evento.

Resultado do 4º Concurso Universitário de Oratória
Candidato
Douglas Roviano Pedron Rosa
Alan Borges
Aldemir Aparecido do Nascimento Filho
Marcelo Taleto Duarte

Curso
Ciências Econômicas
Letras – Espanhol
Engenharia Civil
Ciências Econômicas

Nota
396
392,5
381
363

Reciclar é preciso
A artista plástica Denise Abujamra,
de Curitiba trará para a Unioeste a exposição Ciclo,Torna-se lixo.................ou
obra de arte.
Nesta visita à universidade a artista propõe uma reciclagem de emoções, e análise deste objeto que nos
cerca e às vezes nos enche de prazer.
Denise já realizou exposições por
todo o Brasil e internacionalmente.
De 8 a 31 de setembro, o campus
de Toledo receberá as obras de Denise. Francisco Beltrão vai expor a Ciclo
entre 6 e 20 de outubro e Cascavel, de
23 do mesmo mês, até 8 de novembro.
Saiba quem é a equipe da Proex
Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete Izabel Godoy,
Francy Rodrigues da Guia Nyamien, Irene Carniatto de Oliveira, José Ricardo Souza, Maria Helena
Ampessan Vivan, Neuri Luis Mossmann, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino Vieira Vasconcelos Neto,
Simone Barea e Valdeci Batista de Melo Oliveira
Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.
Pró-Reitor de Extensão
Wilson Zonin

Vice-Reitor
Benedito Martins Gomes

Desenvolvimento
Bruna Maia
Assessora Especial de Comunicação
da Pró-Reitoria de Extensão

Reitor
Alcibiades Luiz Orlando

Apoio
Rafael Felberg
DRI - Diretoria de Informática

