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AÇÃO

“Unioeste na Comunidade” completa dois anos
O Projeto Unioeste na Comunidade completa dois
anos de atividades neste mês. Elaborado com o objetivo
de organizar a participação da Universidade em eventos
da comunidade externa, busca divulgar as atividades
desenvolvidas na Instituição, fortalecer as parcerias
com entidades, órgãos governamentais e não
governamentais e promover a integração das diversas
áreas do conhecimento. Nestes dois anos os
participantes do projeto realizam 8.281 ações,
participaram de 22 atividades em sete municípios, com
a colaboração de 438 membros da Unioeste, conforme
mostram os gráficos ao lado.
Deseja participar? As inscrições podem ser feitas
no site: www.unioeste.br/extensao
Próximas atividades:
23/08 - Dia Nacional da Construção Social
30/08 - MacDia Feliz - Hospital do Câncer da
Uopeccan
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Participantes do Projeto “Unioeste na Comunidade”

Proex conquista novas bolsas
A Proex comemora a criação do Programa
Institucional de Bolsa de Extensão (Pibex),
viabilizado pela Fundação Araucária. Para o próreitor de Extensão, Remi Schorn, o Pibex oferece
uma nova perspectiva de atuação para os estudantes
de graduação e com isto se inicia uma trajetória de
recuperação da importância da extensão, com bolsas
exclusivas e em valores iguais às bolsas de ensino e
pesquisa.
"Nós acreditamos que há um caminho para que
os investimentos correspondam à importância da
extensão na formação dos graduandos", salienta
Remi.
O edital 06/2014 está aberto para submissão de
propostas até dia 29 de julho e podem inscrever-se
coordenadores de programa/projeto cadastrado na
Proex. A seleção será feita com base nos critérios da
Política Nacional de Extensão. O resultado final será
divulgado dia 20 de agosto. O edital está disponível:
www.unioeste.br/extensao/download/editais/2014/e
dital_n_006_pibex.docx

Inscrições Projeto Rondon
A Proex abre inscrições, no
período de 9 a 29 próximo, para
selecionar acadêmicos ao Projeto
Rondon, operação Mandacaru, que
será realizada no munícipio de
Ibaretama, no Ceará, entre os dias
15 de janeiro a 2 de fevereiro de
2015. As ações destinam-se a área de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde.
Podem inscrever-se alunos matriculados na
Unioeste, que tenham bom desempenho acadêmico,
espírito de equipe, facilidade de trato com o públicoalvo, experiência em atividades de extensão, disponibilidade para viajar no período e estejam cursando os
últimos anos do curso de graduação.
O edital com os critérios de seleção e o formulário
de inscrição estão disponíveis em: www.unioeste.br/projetorondon/. Mais informações pelo telefone
(45) 3220-3037 ou erosania.lisboa@unioeste.br

Cultura na Unioeste
Pensar a política cultural para a Universidade é o
objetivo da Diretoria de Extensão e Cultura da Proex,
que trabalha no desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, que envolvem discentes e docentes.
O Seminário de Extensão Universitária foi uma
mostra destas atividades, com apresentações da
Orquestra de Câmara Unicesumar, Banda Terra Celta,
grupos de teatro, dança, folclore e música da região e do
Estado, além de promover discussões e ações culturais
nas mesas temáticas e oficinas.
A implantação de núcleos culturais, já em funcionamento em Toledo e no Huop, permite que estas ações
cheguem a todos os campi.
Wanderlei dos Anjos explica que os projetos
futuros são a implantação da Orquestra de Câmara da
Unioeste e a construção do Barracão Universitário como
espaço cultural que servirá de laboratório para o Projeto
Literatura Viva/Vídeo Literatura e oficinas/workshops
culturais. No site da Proex está disponível o cadastro
para agentes e entidades culturais cujo objetivo é prover
informações referentes a atividades de arte e cultura nas
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

Orquestra Sinfônica do Paraná - SEU 2013

Josuepar 2014
A 23ª edição dos Jogos dos Servidores das
Universidades Estaduais do Paraná (Josuepar),
sediada pela Universidade Estadual de Maringá
(UEM), ocorrerá nos dias 25 a 28 de setembro, em
Maringá. O evento fomenta o intercambio esportivo,
recreativo e cultural entre os servidores das sete
universidades estaduais e contribui para a melhoria
da qualidade de vida e promoção da saúde.
Serão aproximadamente 800 atletas competindo em diferentes modalidades esportivas. Na
Unioeste as inscrições
estão abertas e os interessados em participar
podem contatar Luís
Peres, pelo telefone (45)
3220-7448 ou luisergioperes@bol.com.br.

Editais e Bolsas
A Fundação Araucária está com três editais em
que podem ser submetidas propostas para pleitear
recursos.
O edital 07/2014 - Programa de Apoio
Institucional para Organização e Participação em
Eventos Técnico Científicos, para eventos que
ocorrerão entre setembro de 2014 e agosto de 2015, a
submissão interna na Unioeste vai até dia 21 de julho.
Já o edital 06/2014 - PIBEX, convida os
extensionistas a apresentarem propostas de projetos no
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de
Extensão Universitária. O prazo limite para submissão
de trabalhos é dia 27 de julho.
Para a chamada 05/2014, que trata da Inclusão
Social, pesquisa e extensão universitária, a submissão
de propostas poderá ser executada até 28 de julho.

Acadêmicos: participem dos
Jogos Universitários
A Unioeste vai participar dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), competição que congrega
atletas universitários do Paraná há mais de 50 anos. Os
JUPs serão realizados de 5 a 11 de setembro, em
Cianorte.
Os jogos são disputados por acadêmicos de
graduação e pós-graduação das Instituições de Ensino
Superior do Paraná. Os campeões vão participar dos
Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão
selecionados para os Jogos Universitários Mundiais
(Universíade).
A participação promove a mobilização da juventude universitária em torno do esporte, permite identificar talentos, desenvolver o intercâmbio sociocultural e
desportivo, estimular o congraçamento e a prática do
esporte e visa o desenvolvimento da personalidade
integral do jovem.
Os interessados em competir podem procurar o
coordenador de esportes, Luís Peres, ramal 7448,
celular (45) 9997-5818, e-mail luisergioperes@bol.com.br.
JUPS 2013

Josuepar 2013
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