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Extensão Comemora Conquistas de 2014
  Em 2014, a Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex) da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) conseguiu ampliar suas 
ações e teve avanços no que se 
refere à aprovação de programas e 
projetos. De acordo com o pró-
reitor de Extensão, Remi Schorn, 

“Estamos felizes com a superação da média histórica do 
ProExt em termos de valores e boa aprovação do programa 
Sem Fronteiras, no qual superamos a média em projetos 
aprovados”. Houveram muitas atividades com grande 
impacto na sociedade e na Universidade, entre elas, o 
aumento do número de projetos e programas cadastrados, 
com isto, Remi salienta que “percebemos uma maior 
sensibilidade social no conjunto das atividades propostas”.

 Os alunos da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste) embarcam hoje (15.01), para a Operação 
Mandacaru do Projeto Rondon, que será realizada de 15 de 
janeiro a 2 de fevereiro, no município de Ibaretama, Ceará.
 São oito alunos dos cursos de Ciências Biológicas, 
Enfermagem, Farmácia, Geografia, Medicina, Odontologia, 
Pedagogia e Serviço Social, de todos os campi da 
Universidade, que serão orientados pelos professores 
Marcos Freitas de Moraes, do Campus de Toledo, e Mônica 
Tereza Suldofski, de Cascavel.
 Em Ibaretama, município de aproximadamente 12 
mil habitantes, o grupo realizará atividades que abrangem 

os temas cultura, educação, saúde, direito e justiça. Na 
preparação, os alunos se reuniram para discutir as propostas 
que seriam aplicadas, contando com o auxílio dos 
professores coordenadores da equipe e da Pró-Reitoria de 
Extensão/Proex.
 De acordo com o professor Marcos, o município 
receberá um leque de atividades, tais como: formação dos 
agentes de saúde, palestras e discussões com os 
conselheiros tutelares, cultura na praça, incluindo cinema, 
atividades recreativas, circo e teatro, oficina para preparar 
sabão e sabonete liquido, formação de professores da rede 
municipal e estadual de ensino e um mutirão de saúde.

Integrantes do Projeto Rondon 2015

Unioeste participa do Projeto Rondon

 A Pró-Reitoria de Extensão no ano de 2014, assumiu 
a responsabilidade de submeter projetos à Fundação 
Araucária para angariar recursos para docentes e alunos. O 
objetivo foi possibilitar a divulgação da pesquisa e da 
extensão produzidas pelo corpo docente e discente; No ano 
passado, docentes se deslocaram os para continentes 
Asiático, Europeu, Americano e da Oceania. 
 De forma pública e com requisitos inclusivos, a 
comunidade submeteu suas propostas a uma comissão 

científica para obter o recurso. Quanto às bolsas de inclusão 
social o objetivo foi de beneficiar alunos que demonstraram 
habilidades com o exercício da ciência. 
 Foram 24 bolsas PIBEX – Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão e 130 de Inclusão Social. Ambas as 
modalidades, foram distribuídas conforme indicação dos 
docentes orientadores que, em função de seus projetos 
desenvolvidos nos campi da Unioeste, submetem suas 
atividades ao edital público para pleitear a bolsa.

Eventos e Bolsas

unioesteExten
são



www.unioeste.br/cnu | extensao@unioeste.br | facebook: /proex.unioeste | (45) 3220-3109

Proex em Ação é uma publicação da Universidade 
produzido pela Central de Notícias Unioeste (CNU) e 
Pró-reitoria de Extensão (Proex) 
Tiragem: 300 exemplares
Jornalista Responsável: Diogo Tamoio – DRT 8056/PR 
Endereço: Rua Universitária, nº. 1619
CEP: 85.819-110 | Cascavel - Paraná

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pró-reitoria de Extensão - PROEX

Expediente

Administração Superior
Reitor: Paulo Sérgio Wolff
Vice-reitor: Carlos Alberto Piacenti
Assessoria de Comunicação Social - ACS
Diretor de Comunicação: Diogo Tamoio
Jornalistas: Elaine Turcatel, Neusa Carneiro, Patricia Bosso
Fotografia: Januir Vieira Filho
Design: Alexandre Mendes dos Reis
Redação: Fernanda Besla, Neusa Carneiro, Rafaela Pontes
Cerimonial: Joacir de Oliveira, Terezinha Aparecida da 
Rocha, Djalma Santos

Pró-reitoria de Extensão - Proex
Pró-reitor: Remi Schorn

Assistente: Evete Izabel Godoy
Diretora de Apoio e Fomento: Neide Medeiros

Diretor de Extensão e Cultura: Wanderlei dos Anjos
Assessorias: Adriane de Castro Martinez Martins, Alexandre Klock Ernzen, 

Emerson Cristófoli, José Carlos dos Santos
Assuntos Comunitários: Erosania Lisboa

Área de Esportes: Luis Sérgio Peres
Bolsas e Extensão: Cremilde Franco da Silva Schelbauer

Planejamento, Documentação e Registro: Maria Helena Ampessan Vivian, 
Adriana Mello

Estagiários: Aline Gabriela Redel, Fábio Bonatto Roane, Jocimar Bertelli, Fábio 
Luiz Marchesini, Wellen Fernanda Reinhold

Coord. do Núcleo de Estudos Interdisciplinares: Carmen T. Baumgartner

Teatro Barracão Inicia Obras em 2015
 A construção de um espaço, nos mesmos moldes 
do Teatro Barracão, que funcionava junto ao Lago 
Municipal de Cascavel, tomou forma no ano de 2014, 
através de emenda parlamentar do Deputado Estadual 
Leonaldo Paranhos em conjunto com os Deputados 
Adelino Ribeiro, André Bueno e José Lemos, protocolizada 
para o orçamento de 2015 junto ao Governo do Estado do 
Paraná.
 A obra, que poderá ser construída no campus da 
Unioeste de Cascavel ou nas proximidades do HUOP, 
servirá de laboratório de ensino e, ao mesmo tempo, 
poderá ser utilizado como espaço para a realização de 
atividades artísticas de cunho sócio/cultural e de 
atendimento a internos e servidores do HUOP. 
 A importância da obra deve ser ressaltada por 
estar vinculada ao planejamento institucional da 
Universidade, “que planeja investir na graduação em 
artes”, declarou Paulo Sérgio Wolf, reitor da Unioeste.
 Para viabilizar a construção do espaço, o diretor de 
Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Wanderlei dos Anjos, 
manteve contato com os quatro deputados do Paraná, 

para sugerir a emenda coletiva para custear a obra. 
 Em 2015, o setor de Planejamento Físico em 
conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão, através da 
Diretoria de Cultura, apresentará o projeto e o local para a 
reconstrução do Teatro Barracão, para resgatar a História e 
a Memória Cultural daquele espaço.

Teatro Barracão antes de sua demolição

 O projeto da Kula Webradio 
comemora seus 9 anos de existência em 
grande estilo: no mês setembro de 2014 foi 
implantado oficialmente o estúdio da 
webradio no campus de Cascavel. O 

projeto, cuja implantação ocorreu em 2005 no campus de 
Toledo, consolidou-se com o início das transmissões de 
eventos de cunho acadêmicos, eventos esportivos de 
entretenimento e lazer.
 A expansão do projeto para os demais campi é um 
sonho antigo. Com a implantação da Kula Webradio em 
Cascavel será possível dar maior cobertura aos eventos que 
são sediados no campus de Cascavel e também da Reitoria. 
 Destaca-se a importância das transmissões das 
reuniões do Conselho Universitário e Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão tão importantes para o fomento, 
participação e democratização das decisões para a 
universidade a comunidade externa. Para outras 
informações do projeto, segue o site: www.unioeste.br/kula.

 A Unioeste/Proex participou do 32º Seminário de 
Extensão Universitária da Região Sul – SEURS, com uma 
delegação composta de 54 extensionistas, sendo 11 
professores, 39 alunos/bolsistas e 4 técnicos. Esta delegação 
representou a Unioeste apresentando dezesseis 
comunicações orais, três oficinas, um minicurso, uma 
atividade cultural, um estande e transmissão on-line das 
principais palestras e mesas redondas pela Kula WebRadio 
Universitária. Destacamos que o minicurso apresentado “E 
se o meu corpo e o meu gênero não forem o mesmo?” 
recebeu convite para ser ministrado na UTFPR, de Campo 
Mourão/PR.
 O  3 2 º  
SEUrs foi sediado 
pela Universidade 
Federal do Paraná 
–  U F P R ,  e m  
Curitiba/PR, no 
período de 10 a 
12 de setembro 
de 2014, e teve como tema  “A extensão nos cursos de 
graduação: creditação, curricularização e integração”. 
Segundo avaliação realizada pelo grupo o SEURS é um 
espaço de crescimento, de integração, de reflexão e de 
valorização da extensão, o qual contribui para o 
desenvolvimento da extensão na Unioeste.

SEUrs 2014Kula em Cascavel
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