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2 mi estão a disposição de projetos que incentivem à leitura
O Ministério da Educação abriu para IES, estados, municípios e entidades sem
fins lucrativos a oportunidade de apresentar projetos de incentivo à leitura
dirigidos especialmente para jovens, adultos e idosos recém-alfabetizados, ou
que ainda estão em processo de alfabetização. O fomento à leitura dispõe de R$ 2
milhões. As propostas devem ser encaminhadas até 14 de novembro, e mais
informações podem ser solicitadas pelo e-mail: formacaoeleitura@mec.gov.br.
O A Resolução nº 44, publicada no Diário Oficial da União dia 17, define que as
propostas devem contemplar uma entre quatro linhas de ação: promoção do
acesso à leitura; formação de leitores e mediadores de leitura; produção e
distribuição de tecnologias educacionais de fomento à leitura, e pesquisa e
avaliação sobre leitura.
O formulário do projeto será definido e divulgado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do MEC responsável pelo repasse
dos recursos. Caberá à equipe técnico-pedagógica da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) analisar os projetos, a partir de
seis critérios relacionados na Resolução nº 44.

Proex divulga novos editais USF em Toledo

Agende-se
12 de nomvebro - I Simpósio
Nacional de Educação e XX
Semana de Pedagogia, tendo
como tema central de discussão:
O PDE e o atual contexto sócioeducacional, que ocorrerá nos
dias 10, 11 e 12 de novembro de
2008, no Anfiteatro da
UNIOESTE - campus de
Cascavel.
Mais informações no site
da Unioeste: www.unioeste.br
ou pelo telefone:
(45) 3220-3109

Na quinta-feira (06) a Proex promoveu no campus de Toledo - um encontro para divulgação e esclarecimento sobre os novos
editais do programa Universidade Sem Fronteiras (USF). O professor Aldi Feiden, que atua na Unidade Gestora do Fundo Paraná
(UGF) detalhou os quatros novos editais do programa USF. Dois deles são novas edições dos sub-programas: Apoio às
licenciaturas e Apoio à agricultura familiar. Outros dois sub-programas são: Apoio à produção agroecológica e Diálogos culturais.
Os editais vão disponibilizar ao todo, mais de R$ 19,6 milhões para projetos a serem desenvolvidos em parcerias entre as
universidades públicas e entidades sociais. O objetivo do investimento da Secretária de Ciência Tecnologia e Ensino Superior
(Seti) que promove o USF é apoiar a agricultura familiar, nos moldes convencionais ou agroecológicos, o aprimoramento das
práticas dos cursos de licenciatura, e o resgate e promoção da cultura por meio dos diálogos culturais.
Em todo Paraná, a previsão é aprovar 165 novos projetos das quatro modalidades citadas. O Pró-Reitor de Extensão, professor
doutor Wilson João Zonin, afirmou que “o lançamento dos novos editais configuram-se como uma grande oportunidade para o
avanço da extensão universitária e uma possibilidade para que os professores e acadêmicos possam engajar-se nas atividades
que possibilitam a melhoria das condições sociais, culturais, econômicas e ambientais de uma parcela significativa da população
regional a qual vem sendo historicamente excluída”. Zonin lembra também que “é uma possibilidade da Universidade atuar em
espaços que dificilmente poderiam ser atingidos sem a estrutura que o programa USF vem permitindo”.
Uma das novidades nos editais de apoio à agricultura familiar é a possibilidade da contratação de bolsistas do Ensino Médio
profissionalizante, que acompanharão o desenvolvimento dos trabalhos por 20 horas semanais e receberão bolsa de R$ 250,00.
Além destes, profissionais recém-formados e graduandos poderão atuar recebendo R$ 940 e R$ 300, respectivamente, por um
período de 21 meses.
Todos os editais do programa Universidade Sem Fronteiras estão disponíveis no site da Secretária de Ciência Tecnologia e
Ensino Superior (Seti): www.seti.pr.gov.

Prorrogadas as incrições para Projeto Rondon 2009
Os acadêmicos que quiserem participar das próximas operações do Projeto Rondon 2009 terão até o dia 18 de novembro para
se candidatarem em uma das três equipes que serão enviadas para Japonvar (MG), Cerro Azul (PR) e Uiramutã (RR).
Serão selecionados 18 acadêmicos que vão integrar equipes de seis pessoas, coordenadas por dois professores.
A seleção dos rondonistas será no dia 21 de novembro. O edital e outras informações podem ser visitados no site da Pró-Reitoria
de Extensão, e pelo telefone: (45) 3220-3037.

Projeto financia atividade de proteção à criança e adolescente
Para apoiar a formação de profissionais da educação e a produção de materiais didáticos e paradidáticos direcionados à
promoção e à defesa das crianças e adolescentes e enfrentamento de todas as formas de violência contra estes, o Conselho
Nacional de Secretários de Educação abriu as inscrições para instituições públicas de educação superior e da Rede Federal de
Ensino Profissional e Tecnológico receberem financiamento para colocar em prática o Projeto Escola que Protege.
Cada projeto a ser apresentado deverá formar, no mínimo 500 profissionais, sendo 430 da educação e 70 da Rede de Proteção
de Direitos de Crianças e Adolescentes (conselheiros tutelares, profissionais da saúde e do desenvolvimento social). O curso vai
acontecer em 60 horas presenciais e 20 horas à distância.
Para maiores informações, acesse a resolução Número 37, no site do Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação
(FNDE): http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=resolucoes_2008.html.

Projeto abre as portas do laboratório de Biologia para alunos paranaenses
Cobras, lagartos, moluscos, fetos, bicho da seda... Foi
com esses materiais de laboratório que os alunos da 6ª série
da Escola Municipal Olavo Bilac de Medianeira tiveram uma
aula de Biologia na última terça-feira (22).
O Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI) da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
organizou um projeto de Extensão que em acadêmicos do
curso de Ciências Biológicas do campus de Cascavel fazem
uma revisão sobre os Reinos, Filos, Ordens e outros
elementos relacionados a esta área do conhecimento. Tudo é
estudado com exemplares do acervo do museu de Biologia.
“As noções de Zoologia, Botânica e de Anatomia são
repassadas por alunos ou ex-alunos do curso de graduação”,
como explicou a coordenadora do projeto, Irene Carniatto de
Oliveira.
Para Daniel Bonietti, 12 anos, a visita e a aula são
interessantes porque neste momento os estudantes podem
ver de perto os animais que somente eram vistos nas páginas
dos livros. “Apesar do nojo, gostei de ver a taenia (parasita do
intestino humano que causa a doença Teníase). Também
achei bem interessante o cérebro humano”, afirmou o aluno.

Ver os animais nos livros e pessoalmente é uma experiência diferente, que
torna mais fácil a aprendizagem

Ao todo, 95 alunos da Escola Olavo Bilac vão passar pelo laboratório de Biologia da Unioeste. A visita teve de ser agendada
para dois dias por causa do grande interesse dos adolescentes.
Irene Carniatto lembra que colégios de todo o Estado do Paraná estão convidados a realizar a visita e participar da aula, que
havia sido desativada por um ano e mesmo assim era requisitada quase todos os dias. “Muitos colégios não possuem
exemplares de animais. Quando os alunos vêem os bichos compreendem e se interessam mais pelo assunto, e fica mais
gostoso aprender”
O agendamento das visitas pode ser feito no período da manhã a partir das 8h30, a tarde a partir das 14h e a noite, às 19h30. O
telefone de contato do Núcleo de Estudos Interdisciplinares é: 3220-3219 e o e-mail: nei@unioeste.br.

Cultura
Orquestra de Violões de Toledo faz concerto na ADUCT
Em comemoração ao Dia do Professor (no último dia 15), a Orquestra de Violões de Toledo fez uma apresentação na
sede da Associação dos Docentes de Toledo (ADUCT), que fica no campus da Unioeste.
Alunos, funcionários da Universidade e os homenageados do dia assistiram a apresentação.
A orquestra, fundada em outubro de 2003 por Maurílio Paris, e atualmente é regida pelo maestro Alceu Ferreira Filho. Tem
como repertório, Bach e Música Popular Brasileira.
O grupo é formado por dez músicos, entre professores e alunos universitários, artistas plásticos e profissionais liberais e
faz apresentações em colégios, empresas e onde mais for necessário levar música e cultura.

Extensão da vez: Contação de História
Acadêmicas do 3º ano do curso de Pedagogia,
campus de Cascavel estão ajudando crianças que
fazem tratamento na Clínica de Fisioterapia da
Unioeste a ser menos cansativo. Desde abril as
acadêmicas, Eliane Tavares, Vanesa Paula Morales e
Rosângela Ambrósio contam histórias infantis para
este público da clínica.
Várias histórias já foram contadas, e não são os
clássicos a que todos estão acostumados a ouvir, as
narrativas escolhidas são mais modernas, parecidas
com a realidade atual e muito bem humoradas.
Porém, o projeto não faz sucesso somente com as
crianças. “Já percebi muitos idosos e adultos
participando das nossas brincadeiras.” revelou
Vanesa.
Na semana passada foi a primeira vez que as
meninas não só contaram. Elas encenaram “Bem-mequer, mal-me-quer. Margarida par, Margarida ímpar” de
Atílio Bari.
Paulo César Macedo, 7 anos, aprova as apresenta
Ções e no caso da peça, interagiu e ainda fez parte da

As acadêmicas que participam do projeto afirmam que o contato com as crianças que frequentam a clínica de Fisioterapia vai possibilitar maior qualificação
para quando chegarem ao mercado, além de proporcionar uma formação mais
humanizada

história. A mãe de Paulo César, Silvana Duffeck, disse que o filho fica mais calmo e mais tranqüilo depois que presencia as
apresentações das meninas da Pedagogia. “Sempre que as meninas vem desenvolver o projeto, temos que mudar de lugar
pra ficarmos pertinho delas, senão o Paulo César não sossega.” comentou Silvia.
Saiba quem é a equipe 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, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino Vieira Vasconcelos
Neto, Simone Barea, Stéfano Paschoal, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.
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