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II Encontro: As ações das Instituições de Ensino
Superior e a Agenda 21 Paraná

AGENDE-SE

Um grande encontro com discussões e apresentação de
ações da Agenda 21 vai acontecer nos dias 21, 22 e 23
deste mês em Curitiba na PUC.
Os trabalhos que tratem de agricultura sustentável, segurança nutricional, gestão social e terceiro setor,
biodiversidade, gestão dos recursos hídricos, diversidade
espacial e integração regional, educação, direitos humanos e direitos de todas as formas de vida, produção científica e tecnológica, padrões de produção e consumo podem
ser inscritos para integrarem a programação do evento.
Mais informações e inscrições podem ser feitas no site
da Unifae: www.fae.edu

15 de setembro - Às 14 horas
acontece a reunião com os coordenadores do Pró-Egresso
de todos os campi, na sala da
Proex.

Edital lançado pelo CNPq propõe projetos de
inclusão de adolescentes da Zona Rural no
ambiente da Universidade

X Encontro Regional e XXI Semana Acadêmica de Secretariado Executivo que vai tratar do
tema “Desenvolvimento e
sustentabilidade ambiental:
Políticas Públicas e Organização

16 de setembro - I Seminário
Nacional de Educação - XII Semana de Pedagogia no campus
de Francisco Beltrão
I Seminário de Desenvolvimento Regional e Agronegócio

Como já divulgamos no Boletim da Proex, um conjunto
de órgãos governamentais, está com um edital aberto para
parceria a ser feita com IES, Centros Tecnológicos e Escolas Técnicas Públicas para divulgação dos conhecimentos, promoção da educação técnica e científica para jovens
17 de setembro - Implantação
estudantes, residentes da Zona Rural, e que já participem
da Coleta Seletiva na Reitoria.
de atividades educativas, extensionistas ou organizativas.
Reunião de sensibilização às 14
Os projetos aceitos poderão receber até R$ 100 mil para
horas na sala do COU.
pagamento de bolsas para ex alunos, acadêmicos e técnicos de nível médio, custeio de material de consumo entre
23 de setembro - O Centro de
outras despesas.
Ciências Sociais Aplicadas da
Os projetos podem envolver diversas áreas do conheciUnioeste, Campus de Marechal
mento, sendo prioritárias: saúde e educação; organização
realizará o III Encontro Científisocial e associativismo; ecologia, legislação ambiental e
co, o qual objetiva, por meio do
utilização de recursos naturais; produção agrícola,
diálogo de saberes, compartizootécnicas e agroecológicas; empreendedorismo, admilhar
os
conhecimentos
nistração rural, negócios e contabilidade; computação,
vivenciados e produzidos tanto
informática e comunicação.
na pesquisa como na extensão
Serão aceitas propostas encaminhadas por professoe promover o incentivo e a inclures doutores, que coordenem as atividades.
são de novos pesquisadores.
Segundo o edital, o objetivo deste tipo de ação de ExtenMais informações sobre os
são é que jovens de 12 a 18 anos, filhos de proprietários ou
eventos que acontecem na
de empregados rurais participem do ambiente de formaUnioeste, na página:
ção de pessoas qualificadas e de geração de conhecimenwww.unioeste.br
to. E que, a partir desta experiência sejam promotores do
desenvolvimento em suas localidades por meio de programa multidisciplinar.
Propostas poderão ser enviadas até 29 de setembro. Acesse o documento no site do CNPq:
www.cnpq.br

Campanha pretende arrecadar livros para Centro de Detenção de Cascavel
A diretoria de Assuntos Comunitários da Acic e o Conseg lançam campanha para arrecadar
livros, novos ou usados, para montar uma biblioteca no Centro de Detenção e Ressocialização
(CDR), recentemente inaugurado pelo governo do Estado, em Cascavel.
O empresário José Alexandre Polasek, diretor de Assuntos Comunitários da Acic, considera
a criação de uma biblioteca como um fator importante no processo de ressocialização dos
presos. Ele pede a colaboração de empresários e de todas as entidades e órgãos dispostos
a ajudar. “Precisamos de livros e de revistas com teor educativo e construtivo, que possam de
alguma forma passar uma boa mensagem às pessoas que cumprem penas”, diz. A entrega
dos livros pode ser feita na ACIC e na Proex. Mais informações pelo telefone 3220-3037.

EXTENSÃO DA VEZ... ABRAARTES

Levar alegria pra a ala pediátrica do HU
internação menos chata e dolorosa

Treze acadêmicas dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Letras estão desenvolvendo o Projeto Abraartes – Abram Alas para
a Arte, na ala pediátrica do Hospital Universitário.
Uma vez por semana as meninas visitam
crianças internadas e por quase duas horas
realizam atividades lúdicas, como contação
de histórias, fantoches, pintura, colagem e
brincadeiras com as crianças em grupo.

O Abraartes está apenas começando,
mas segundo a acadêmica do segundo
ano de Enfermagem Tainá Moersch, tem
tudo para continuar alegrando as crianças
internadas no HU. “Quando chegamos as
crianças estão queixosas, desanimadas...
Mas logo elas interagem com a equipe,
se divertem e esquecem do ambiente hospitalar.” afirmou a acadêmica.
Segundo outra acadêmica de Enfermagem, Nadya Dallabrida, nos primeiros contatos era difícil chegar ao hospital e ter
contato com as crianças, mas que o sorriso ao final do trabalho é recompensador
além de influenciar no exercício da profissão para que estão estudando. “Com as
faz a
experiências adquiridas durante o desenvolvimento do Abraartes a gente se sensibiliza, interage com pacientes. Isso no futuro vai
garantir que a gente pratique os princípios da
profissão que são integridade, solidariedade e
equidade.” frisa Nadya.
Segundo a coordenadora do projeto, professora doutora Valdeci Batista de Melo Oliveira,
além de dar uma formação mais humana para
as acadêmicas, o objetivo do projeto é amenizar
o sofrimento destas e colaborar com a terapêutica das mesmas.

Mande para a Proex as informações do seu programa ou projeto de extensão!

Unioeste - Cascavel sedia Primeira Mateada
A Unioeste vai sediar no próximo dia 19 a "1ª Mateada da Unioeste - campus de Cascavel"
que deve reunir a comunidade acadêmica e a externa. A iniciativa é dos professores, servidores e acadêmicos do Campus com a intenção de manter os movimentos tradicionalistas do
Rio Grande do Sul, que no dia 20, comemora o Dia do Gaúcho.
O evento será realizado na frente do Campus, a partir das 17 horas, quando os simpatizantes da tradição gaúcha irão formar rodas de chimarrão com participação de gaiteiros e violeiro
e ainda fazer churrasco. Os organizadores pedem que àqueles que quiserem e puderem
participar da Mateada venham trajados (pilchados) com roupas típicas. O evento tem apoio do
Centro de Tradições Gaúchas Estância Colorada.

Seti premia pesquisadores e acadêmicos das Ciências Agrárias, Humanas e
Sociais
Para reconhecer pesquisadores-extensionistas, pesquisadores-cientistas e estudantes
de graduaçãos das IES do Paraná que prestam importantes contribuições nos campos da
Ciência e da Tecnologia em Ciências Agrária, Humanas e Sociais a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (Seti) promove o 22º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia.
Podem concorrer pesquisadores e estudantes indicados por departamentos ou coordenações de cursos, entidades de classe, institutos de pesquisa, empresas públicas ou privadas ou pesquisadores de renome.
As inscrições foram prorrogadas até o dia 22 deste mês, para postagem em correio e até
dia 26 para protocolo na SETI.
A premiação será: diploma, gratificações em dinheiro. Mais informações na página da Seti:
www.seti.pr.gov.br

Toledo promove mais uma edição do Seminário de Educação com discussões
sobre Diversidade e Inclusão Social
O VII Seminário de Educação – Diversidade e Inclusão Social: Desafios da Educação vai
acontecer a partir do dia 22 até o dia 26 deste mês no campus de Toledo.
Durante a programação do evento estão previstas apresentações de trabalhos, palestras,
oficinas e minicursos. A promoção é do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Cidadania,
acadêmicos da 4ª série – Licenciatura em Filosofia e Licenciatura em Ciências Sociais e do
PET Química. O investimento é de R$ 10,00 para acadêmicos e R$ 20,00 para profissionais,
e o certificado será de 60 horas.
Mais informações sobre inscrições de trabalhos e acompanhamento da programação pelos telefones: 3379-7060 e 3379 7054, ou por e-mail: educacaounioeste@gmail.com

Unioeste apresenta trabalhos em Simpósio Mundial
As docentes do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), professoras Ruth
Ceccon Barreiros e Elenita Conegero Pastor Manchope , acompanhadas da acadêmica Suellen Chaves Borges e do egresso José
Vinícius Torrentes, participaram com apresentação de trabalhos no I Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa
(SIMELP), promovido pela USP durante a
primeira semana de setembro. As comunicações apresentadas pelos representantes
da Unioeste eram ligadas à Projetos de Extensão e Pesquisa.
Ruth Ceccon Barreiros, como associada Docentes, acadêmica e egresso representaram
da Associação de Leitura do Brasil (ALB) a Unioeste em Simpósio realizado na USP-SP
apresentou a comunicação “Nas trilhas da
leitura: os desafios para formar leitores” em Simpósio coordenado pelo professor Ezequiel
Teodoro da Silva da UNICAMP. O trabalho versava sobre as ações desenvolvidas no projeto de
extensão, coordenado pela professora, intitulado “Interação entre os processos de leitura e
formação de leitores”. O projeto é interdisciplinar destinado a estudos sobre leitura e formação de leitores. Suas ações são realizadas por acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia e aberto à comunidade.
Como colaboradora do Projeto de Extensão a professora Elenita Conegero Pastor Manchope,
participou do SIMELP com a apresentação do pôster “Relatos do projeto: Interação entre os
Processos de Leitura e Formação de Leitores”, que chamou a atenção de muitos participantes.
A acadêmica do Curso de Letras, Suellen Chaves Borges, também apresentou um pôster
“Leitura em ação: formando cidadão”, para divulgação das ações realizadas no projeto de
extensão de mesmo nome, que é integrante do Universidade Sem Fronteiras.
O egresso José Vínicius Torrentes, que também é membro do projeto Leitura em ação:
formando cidadão, comunicou “O gênero conto de fadas no ensino de leitura”.Sua fala tomou
por base a experiência adquirida em uma das oficinas oferecida pelo Projeto na cidade de
Três Barras do Paraná.

Reitoria vai implantar sistema de Coleta Seletiva ainda nesta semana
Na quarta-feira (17) acontece a reunião de sensibilização para o início da Coleta Seletiva de
Resíduos na Reitoria da Unioeste.
O encontro vai acontecer às 14 horas na sala do COU e pretende informar e incentivar a
adoção de hábitos ecológicamente corretos nos diversos setores da Universidade.
Além de ser uma lei, a Coleta Seletiva fasz parte da implementação da Agenda 21 da universidade. A comunidade acadêmcia está convidada a participar do encontro que contará com a
participação de organizações ligadas ao Meio Ambiente que vão explicar pra onde irão os
resíduos da Reitoria.

CULTURA

As obras da exposição
Ciclo,Torna-se lixo.......ou
obra de arte, estará esperando os visitantes na
sala da Associação dos
Docentes de Toledo (
Aduct) até o dia 31 deste
mês. A partir do dia 6 de
outubro a exposição vai
para Francisco Beltrão e
no dia 23 chega à Cascavel.

Saiba quem é a equipe da Proex
Adrienne Mazzo, Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete
Izabel Godoy, Francy Rodrigues da Guia Nyamien, Irene Carniatto de Oliveira, João Maria Andrades, José
Ricardo Souza, Maria Helena Ampessan Vivan, Neuri Luis Mossmann, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino
Vieira Vasconcelos Neto, Simone Barea, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.
Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.
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