Agrotóxicos X Saúde Humana

Projeto Rondon - 10 Anos

Agrotóxicos versus saúde humana foi o tema da
quarta mesa redonda realizada durante o SEU. Na
palestra: Agrotóxicos: efeitos na saúde humana,
ministrada pela profa. Dra. Carla Brugin Marek, foi
demonstrado que os agrotóxicos são responsáveis por
inúmeras formas de intoxicações, aguda e crônica,
afetando o trabalhador e o consumidor. Na sequência a
profa. Dra. Ana Maria I nose abordou com detalhes como
essas intoxicações podem ser reconhecidas na palestra
in tulada: Reconhecimento das intoxicações por
agrotóxicos. Na úl ma palestra da manhã a profa. Dra.
Carolina Panis falou sobre a relação entre agrotóxicos e
Câncer, e ao ﬁnal houve uma discussão sobre o tema, onde
O Projeto Rondon faz parte da programação do
várias perguntas foram respondidas.
SEU desde 2006, e neste ano, além do estande, dos
trabalhos e da mesa redonda, aconteceu o lançamento da
exposição “Unioeste: 10 anos do Projeto Rondon”, que
percorrerá todos os campi da Unioeste. O lançamento
aconteceu após a realização da Mesa Redonda “Projeto
Rondon” que contou com a par cipação de professores
rondonistas da UEPG, UTFPR, ITFPR e da Unioeste, que
par ciparam da Operação Mandacaru, que foi realizada
em janeiro de 2015 no estado Ceará. Ao longo destes 10
anos, a Unioeste par cipou de 42 operações, levando 43
equipes, totalizando a par cipação de 85 professores e
289 acadêmicos.
Na exposição, os visitantes têm a oportunidade de
conheceram todas as equipes que foram formadas, e
Com o obje vo de trocar informações e fazer com através de fotos visualizar alguns momentos do trabalho
que os projetos com aﬁnidades temá cas existentes na que foi desenvolvido na comunidade. Também estamos
UNIOESTE interajam entre si, neste SEU vemos a expondo, o uniforme do projeto, camisetas das equipes da
inovação dos "Encontros", também chamados de "Rodas Unioeste, e também alguns objetos trazidos das
de Conversa". Esses Encontros ocorreram de forma comunidades nas quais nossas equipes es veram
informal e os par cipantes escolheram os temas por trabalhando.
aﬁnidade, assim, se deu a troca de informações e além
disso ações conjuntas sobre vários temas foram
encaminhadas.
Dentre os temas de "Encontros" destacamos: Meu
primeiro emprego; Neddij; Feiras agroecológicas; Direito
das Mulheres; Plataforma da Comida; Diálogo sobre sala
de aula; O MST e a Reforma Agrária Popular na interface
com a Universidade – conhecimentos para transformar a
realidade. A par r desta primeira experiência, nosso
desaﬁo para os próximos SEU é tornar os “Encontros”
a vidades permanentes.

Encontros
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O SEU é um Mega Evento: Parabéns Unioeste!
Em 2016 foi realizado no campus de Francisco
Beltrão – PR o XVI Seminário de Extensão da Unioeste
com o tema “Unioeste e comunidade: Extensão para
quem?”. O evento iniciou dia 06 e ﬁndou no dia 08 de
julho em grande es lo, tornando-se o maior evento já
realizado na Unioeste com mais de 2500 par cipantes ao
longo dos três dias do evento. A região na qual a Unioeste
está inserida e que é conhecida como “coração do
Sudoeste” nos deu todas as condições para sediar um
evento de tal magnitude, aﬁnal, recebemos mais de 300
trabalhos divididos nas modalidades de comunicações
orais, pôsteres, minicursos, oﬁcinas e estandes.
A comunidade extensionista da Unioeste,
manifestamente a va, colabora va e organizada,
mostrou sua força e seu envolvimento com a sociedade:
vemos a par cipação de 20 ins tuições parceiras além
de todas as unidades da Unioeste: o salto quan ta vo do
evento foi de 120 trabalhos
em 2014 para 297 trabalhos
em 2015 e 337 trabalhos no
ano de 2016. Quanto a
qualidade, escolhermos os 12
integrantes da comi va que
foi representar a Unioeste no
Seminário de Extensão na
Região Sul – SEUrs foi uma
concorrência ampla. O que
tornou este salto qualita vo
possível foi a colaboração de
mais de 60 professores,
mestres e doutores, que
avaliaram em duas baterias os
re s u m o s re c e b i d o s e a s
apresentações de trabalhos.
O evento foi, deﬁni vamente, uma maratona ao
es lho “copa do mundo da extensão” no cenário
paranaense. Após 2016, não seria presunção aﬁrmar que
o SEU tornou-se uma referência no cenário extensionista
do Estado do Paraná. Além disso, contamos com a
par cipação em massa dos professores em formação
con nuada do Programa de Desenvolvimento da
Educação – PDE da Unioeste e demais ins tuições do
Paraná. O evento ainda contou com uma inovação no
âmbito da extensão da Unioeste: no ano de 2016
houveram os chamados “encontros” com o obje vo
central de tornar conhecidos os vários projetos das

unidades com aﬁnidade temá ca. Ao todo foram mais de
10 encontros que propiciaram grandes histórias,
contatos e planos para ações conjuntas. Mas as
novidades não ﬁndam aqui. Tivemos também durante o
evento o Primeiro Concurso de Fotograﬁa e o Primeiro
Concurso de Poemas e contos! Todas estas ações
ocorreram durante apenas 3 intensos dias de alegria e
descontração no campus de Francisco Beltrão, como
rege a boa conduta extensionista: falar, planejar, avaliar,
amar, sorrir e tornar a vida das pessoas melhor por meio
da ação.
A grande comemoração de abertura do
Seminário, contou com uma palestra da professora
Regina Lúcia Henrique da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), que teve como tema abordado a
importância da extensão na formação acadêmica na
atual conjuntura. Regina abordou alguns assuntos como

mudanças na década de 70 no ensino superior, extensão
versus indeﬁnição do seu papel, movimentos sociais na
década de 80 e as implicações para a universidade e o
surgimento de uma nova perspec va para a extensão.
Já a feira de produtos agroecológicos foi
complementada com a par cipação de um bazar
beneﬁcente em prol dos animais em situação de maus
tratos e abandono. Além disso, teve a par cipação de
associações, Cole vo da Mulher de Beltrão e a feira do
produtor rural que possuem parceria com a prefeitura do
municio, expondo e vendendo trabalhos artesanais,
alimen cios caseiros e orgânicos.

SEU na Praça
Neste ano a XVI edição do Seminário de Extensão da
Unioeste inseriu o momento do “SEU na praça” que teve
como obje vo apresentar algumas das ações
desenvolvidas através de projetos pelos professores e
acadêmicos da universidade. O apoio da comunidade
externa e também com a par cipação dos discentes da
Unioeste foi possível realizar, além da exposição de
trabalhos, algumas a vidades prá cas na praça.
Na praça - Eduardo Virmond Suplicy - a comunidade
beltronense teve a oportunidade de realizar testes como de
Hepa te, Síﬁlis, HIV, glicemia, aferição de pressão arterial,
exames básicos que buscam diagnos car de forma rápida e
simples a existência de doenças e câncer bucal, orientações
sobre: HPV, câncer de cólon de útero, câncer de mama,
quedas na melhor idade, virose do inverno, doação de
sangue, diabetes, hipertensão, tabagismo, amamentação,
obesidade, cálculo de IMC, orientações nutricionais,
informações sobre os rótulos dos alimentos e orientações
sobre o direito da infância e juventude.
Se ﬁzeram presentes a secretaria do município de
Francisco Beltrão através da vigilância sanitária e
epidemiológica com a presença de quatro enfermeiros,
uma psicóloga e quatro agentes de saúde, que realizaram
alguns testes e deram orientações sobre Aedes aegyp ,
tuberculose e hanseníase. Também es veram como
parceiros a Defesa civil, o Núcleo de Estudos e Defesa de
Direitos da Infância e da Juventude (NEDIJ), Hemepar de
Francisco Beltrão, CEONC e Liga Mãos Amigas. Essas ações
veram como parceiros: grupo de pesquisa, ligas
acadêmicas e órgãos municipais e estaduais do estado do
Paraná.
A comissão organizadora do evento na praça ﬁcou a
cargo das professoras Rosebel Trindade Cunha Prates Campus de Francisco Beltrão e Adriane de Castro Mar nez
Mar ns - Diretora de Extensão e Cultura da Proex. Para isso
a comissão mobilizou acadêmicos dos cursos de saúde Medicina e Nutrição do campus de Francisco Beltrão e o
curso de odontologia do campus de Cascavel. O “SEU na
praça” alcançou seu obje vo, cumprindo com sua função
social, integrando a universidade com a comunidade e
dando visibilidade às ações da Unioeste.

PDE
No dia 08/07/2016, o campus de Francisco Beltrão
recebeu a Coordenadora de Ar culação Acadêmica do PDE,
prof. Dolores Follador. Na ocasião, a representante da
Secretaria de Estado da Educação, par cipou da mesa
redonda in tulada: O PDE para quem e por quê: um olhar
para sua ação extensionista, coordenada pelo prof. Dr.
Marco Antonio Ba sta Carvalho que também teve como
convidado o prof. Dr. Vladimir Moreira coordenador do PDE
na Universidade Estadual de Londrina. Essa foi à a vidade
que encerou o XVI SEU – Seminário de Extensão da
Unioeste.
Na ocasião, a prof. Dolores, ao fazer
um balanço das a vidades do PDE no estado
do Paraná, apresentou a estrutura do PDE,
bem como apontou os desaﬁos
que os professores PDE's
enfrentarão após o retorno para a
sala de aula.
Na plateia composta por
professores, estudantes e
demais par cipantes do
evento, se somaram mais
de 370 professores do PDE,
vinculados aos seis Núcleos
Regionais de Educação das
regiões oeste e sudoeste
do estado, que puderam
ouvir do professor Vladimir
a importância das pesquisas dos
professores PDE's para o
desenvolvimento da educação no
estado do Paraná como as ações
extencionistas que ocorrem em projetos do
PDE na Região de Londrina.
Ao fazer uma avaliação sobre essa a vidade, o prof. Marco
Antonio, ressalta o forte laço que os projetos desenvolvidos
no PDE possuem com a extensão, possibilitando que a
Unioeste, em muitos casos, desenvolvam projetos que
extrapolam a própria escola de origem, interagindo assim
com diferentes comunidades como escolas do campo,
escolas indígenas e demais comunidades.

Lançamento da Carta Ambiental
Durante o SEU houve o lançamento oﬁcial da Carta
Ambiental do Sudoeste do Paraná. A elaboração ocorreu
após a sistema zação de propostas levantadas em
Seminário Territorial sobre o Ano Internacional do Solo, em
outubro de 2015, com 350 par cipantes na Unioeste, o
qual elencou as necessidades ambientais cole vas. A
incorporação das demandas resultou na cons tuição da
Carta Ambiental que foi amplamente compar lhada com
toda a sociedade da região sudoeste do paraná.
O projeto de extensão de apoio e fortalecimento da
gestão do Território Sudoeste do Paraná, que acompanha e
assessora a Coordenação Geral do Grupo Gestor do
Território Sudoeste do Paraná GGTS, par cipaou
efe vamente das reuniões, como também, do
encaminhamento das demandas,
na elaboração de estratégias para a
execução de ações para o
desenvolvimento que seja
sustentável de modo
e co n ô m i co e
ecológico.
Ações educa vas,
d e b a t e s
p o r
especialistas, seguido de
ações educa vas como
seminários e oﬁcinas, foram
executadas pelo Colegiado
Territorial com apoio da
Unioeste-Campus de Francisco
B e l t rã o e d a A s s o c i a ç ã o d o s
Municípios do Sudoeste do Paraná
AMSOP.
A valorização das pessoas que habitam
este espaço geográﬁco, assim como, a
qualiﬁcação do debate dos atores sociais englobam
quarenta e dois municípios. Cabe à Unioeste propiciar a
legi mação dos laços existentes entre o ensino-pesquisaextensão e demais parceiros do GGTS através da extensão
universitária, muito importante para as relações entre a
universidade a comunidade à qual está inserida.

Olimpíadas
Nosso país recebeu em 2016 um dos maiores
eventos despor vos do planeta: as Olimpíadas. Tendo
como princípio norteador as Olimpíadas e Paralimpíadas
que estão sendo desenvolvidas no Brasil este ano, a mesa
temá ca de esporte do XVI Seminário de Extensão da
Unioeste, realizado junto ao Campus de Francisco Beltrão,
apresentou algumas dentre as várias a vidades presentes
neste mega-evento, as quais já são desenvolvidas na região
oeste e sudoeste do estado do Paraná, junto às prefeituras
da região e também na própria Unioeste.
Assim, foi estruturada uma mesa redonda,
convidando alguns representantes dos municípios destas
regiões para apresentar as ações despor vas realizadas.
Representando a região Oeste, vemos a apresentação do
Prof. Mestrando Rodrigo Zini da Prefeitura Municipal de
Cascavel e pelo Sudoeste o Prof. Especialista César Luís
Acco do município de Marmeleiro, tendo em vista que o
representante do município de Francisco Beltrão não pode
se fazer presente, em virtude da eminência de sua
par cipação nas para-olimpíadas que serão realizadas na
cidade do Rio de Janeiro. A mesa foi coordenada pelo Prof.
Dr. Luís Sérgio Peres – Coordenador Geral de Esportes da
Unioeste, que também desenvolveu temas rela vos ao
esporte no âmbito da Unioeste com ênfase no papeldo
esporte voltado ao meio acadêmico.
Os palestrantes apresentaram os projetos que
estão sendo desenvolvidas pelas suas en dades para o
munícipio, valorizando que muitos bene cios são
adquiridos através da prá ca inclusiva de a vidades sicas,
como a diminuição da ansiedade, melhora da autoes ma,
prevenção da depressão, melhora a qualidade do sono,
mais disposição e vivacidade para as a vidades diárias,
auxilia na capacidade de concentração e mudança
signiﬁca va no humor, entre outros fatores.
Salientaram no ﬁnal que cada pessoa pode
perceber mudanças signiﬁca vas em seu corpo, mente e
também no aspecto social e afe vo quanto realiza
a vidades sicas, e chamam atenção quando a não
realização de a vidade sica: acabamos sedentários e
prejudicando nossa saúde.

