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Dom Mauro Morelli abre encontro de pró-reitores de Extensão

Agende-se
24 de novembro - Início do Fera Com
Ciência no Centro de Exposições Celso
Garcia Cid.

O Encontro de Pró-Reitores de
Extensão aconteceu nos dias 20,
21 e 22 no Mini-Auditório do
26 de novembro - Reunião do
campus da Universidade Estadual
Conselho Editorial da Revista de
do Oeste do Paraná (Unioeste) em
Pesquisa
e Extensão da Unioeste. Às
Foz do Iguaçu, e contou, com a
16h30min na sala ao lado do Gabinete
presença de Dom Mauro Morelli,
do Reitor.
que falou sobre “O compromisso
social da Extensão Universitária”.
27 de novembro - Solenidade de
O arcebispo de Duque de Caxias
lançamento do edital de Extensão
afirmou que suas ações estão
Te c n o l ó g i c a E m p r e s a r i a l d o
muito próximas das universidades
Universidade Sem Fronteiras no Centro
e da reflexão sobre o dever social
de Convenções de Curitiba, a partir das
das mesmas. Segundo ele, a universidade pública tem a missão de defender,
10 horas. Mais informações com Evete
promover e exigir o direito mais básico do ser humano que é o da alimentação e
ou Andréia pelo telefone: (45) 3220lembrou que além de comida, água e ar também são alimentos. Dom Morelli
3109.
afirmou que vida é absoluta e que as universidades, sobretudo as gratuitas
devem ser a casa do saber, onde há diálogo e práticas que priorizem o social.
28 de novembro - Reunião com alunos
O religioso reforçou ainda que alimento não pode ser visto como na região
selecionados para operações do
Oeste, onde se compreende comida. Para exemplificar a sabedoria popular
Projeto Rondon 2009. Na sala do COU
que não deve estar apartada da construção do saber - em relação à qualidade e
(Prédio da Reitoria) às 9 horas.
importância da segurança alimentar, Dom Mauro Morelli citou a frase de uma
índia pataxó de Minas Gerais que lhe disse: O que o olhar alcança, não cabe no
Mais informações no site
estômago.
da Unioeste: www.unioeste.br
A professora doutora, Gisele Alves de Sá Quimelli da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG) falou na tarde de Quinta (20) sobre a Prática
ou pelo telefone: (45) 3220-3109
Extensionista. Gisele pesquisou sobre as características dos projetos de
Extensão e as diferentes compreensões desta na própria universidade.
Na sexta (21) os pró-reitores, e extensionistas de várias universidades discutiram sobre Publicação em Extensão junto com a
doutora Beatriz Gomes Nadal (UEPG) e visitaram o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI).
No sábado, os participantes do encontro visitaram o Refúgio Biológico de Itaipu.

Banners do USF são expostos em
Cascavel
A Biblioteca do campus de Cascavel recebeu a
Exposição de banners "Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente: ações da Unioeste em 2008".
Os painéis são uma mostra dos projetos de Extensão
e Pesquisa que foram apresentados no 2º Encontro de
Ciência e Tecnologia Paranaense que foi promovido
pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Seti), em
Guarapuava no final do mês de agosto.
Os trabalhos ficarão expostos até dia 1º de dezembro.

Unioeste no Fera Com Ciências
O Fera Com Ciência começou nesta segunda (24) e segue até o
dia 27 no Centro de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel.
Alunos da Unioeste foram selecionados como monitores e
digitadores, e a Proex vai participar com um estande. Nele, os
projetos “Conhecendo o corpo humano” e o acervo do curso de
Biologia estarão disponíveis para os mais de 2 mil alunos da rede
pública de educação do estado do Paraná, que participam do
Fera. Haverá ainda uma docente do curso de Enfermagem que
dará apoio à equipe organizadora no atendimento das crianças. E
apresentação do coral Sementes do Amanhã, resultado da
parceria entre a Unioeste e o Instituto Alfredo Kaefer.
O objetivo do evento é incentivar experiências nas diversas
linguagens artísticas e da produção científica e também
desenvolver a interdisciplinaridade, promover a arte, a cultura e a
ciência. Além de propor o intercâmbio regional e o enriquecimento

Cultura
Divisão de Cultura tem novo assessor
A Divisão de Cultura agora conta com Stéfano Paschoal para o desenvolvimento e
implantação de projetos culturais nos campi, saiba mais sobre o docente de Letras do
campus de Marechal Cândido Rondon, que vai trabalhar junto com Valdeci Batista de
Melo.
É natural de Monte Santo de Minas (MG). Graduado em Letras Português/Alemão
pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Assis (SP). Stéfano é
mestre em Letras na área de Língua e Literatura Alemã, pela Universidade São
Paulo (SP) e doutor em Letras na área de Língua e Literatura Alemã também pela
USP, com participação como bolsista (bolsa-sanduíche) CAPES/DAAD na
Universidade Livre de Berlim (Freie Universität Berlin) de 2004 a 2006.
Toca piano e acordeón e sua formação musical ocorreu sempre com professores
particulares. “Toda e qualquer manifestação artística manifesta meu interesse. Fico
mais entusiasmado com a Música, porque é, de certa forma, a área a que pude me
dedicar mais (dentre as artes)” afirma.
Os primeiros contatos com a Cultura Erudita foram aos 13 anos de idade, quando
ganheou uma coleção de discos de música clássica de uma tia. Ao viver em Berlim por
dois anos, teve a oportunidade de aperfeiçoar um pouco da performance pianística e, principalmente, de ouvir muitos
pianistas e cantores profissionais, que considera maravilhosos. “A ida à Staatsoper era para mim uma atividade rotineira, e
creio ter aprendido muito mais ouvindo grandes músicos do que tocando, propriamente dito.” Conclui.

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.

Envie para a Proex as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
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