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A Extensão da UNIOESTE sempre se
destacou nas suas formas de ação
diversificadas e abrangentes.
Entretanto, precisamos destacar o
empenho de toda a universidade
neste ano de 2020. Um ano atípico,
um início de gestão (2020-2023)
com surpresas e desafios.
Agradecemos ao apoio do nosso
Reitor Alexandre Webber, o Vice-
Reitor Gilmar Ribeiro de Mello pelo
apoio diante do desafio de um
período de isolamento social.

Desafios que tiveram início com a
constituição da equipe de trabalho
na PROEX. Assumimos a PROEX ao
lado dos Diretores: a) de Apoio e
Fomento à Extensão, professora
Adriane de Castro Martinez; b) de
Cultura e Extensão, professor Marcos
Freitas de Moraes. Conosco uma
equipe empenhada, comprometida e
eficiente na proposta de gestão que
colocamos: remodelando as rotinas
da extensão, superando obstáculos,
inovando, criando e melhorando os
processos de trabalho. Também
destacamos a excelência da atuação
do Comitê de Extensão, cujos
representantes são nossos colegas
professores extensionistas que
tiveram um ano de muito trabalho.
Um trabalho que precisou de ajustes,
improviso e inovação no
enfrentamento ao isolamento social,
o que nos fez repensar nossas formas 

de trabalho, nossos trâmites de
avaliação e execução da extensão
no contexto universitário.

Graças às pessoas que atuam
conosco conseguimos muitos
resultados na extensão. Inicialmente
agradecemos aos profissionais
envolvidos com o Edital de
enfrentamento ao COVID-19, que
contou com 239 bolsistas
(profissionais formados, estudantes e
professores) que abraçaram uma
situação emergencial para atender à
sociedade do Oeste e Sudoeste do
Paraná. Um edital que nos
surpreendeu no início da pandemia,
para o qual pudemos agir
rapidamente em diversas frentes de
trabalho como no teleatendimento,
nos hospitais _ incluindo nosso
Hospital Universitário - HUOP, nos
laboratórios, fronteiras geográficas e
muitos outros espaços com atuação
de profissionais da área da saúde.
Pudemos presenciar a UNIOESTE
agindo com garra, cercada não
apenas pela área da saúde, mas com
o conjunto de profissionais que
sustentaram e possibilitaram estas
ações: zeladoria, motoristas,
profissionais da assessoria de
comunicação, setor de convênios,
financeiro, recursos humanos e muitos
outros que fizeram do trabalho
remoto e presencial um verdadeiro
movimento social em prol da
comunidade. 

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste
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Também salientamos a grande
quantidade de novos projetos que
rapidamente foram criados pelos
extensionistas da UNIOESTE para
ajudar de forma voluntária nas várias
frentes de enfrentamento ao COVID-
19. Ações de comunicação via Web-
rádio, vídeo-conferências,
laboratórios e eventos com objetivo
de orientar, informar e dialogar com
a população; desenvolver e produzir
máscaras e álcool em gel; treinar
membros da comunidade, atender a
população nas várias demandas
sociais (idosos, mulheres e crianças
em situação de vulnerabilidade e
violência doméstica) e muitos outros
grandes projetos. 

Além disso observamos a
remodelagem dos diversos projetos
que já atuavam de forma presencial,
os quais passaram a usar e inventar
formas de superar os obstáculos
impostos por esta nova realidade.
Pessoas que não podiam deixar de
atender seus experimentos químicos,
orgânicos e animais, muitos dos quais
que tiveram um trabalho redobrado
para manter viva a proposta de seus
projetos. 

Foram muitas pessoas com vontade
de fazer acontecer, e mais que isso:
realizando, agindo, fazendo a
diferença na sociedade. Por tudo isso
temos orgulho de ser UNIOESTE.
Como PROEX temos muito a
agradecer: à sociedade que nos

recebe e abre espaço para que
possamos atuar levando nossas
ideias e nossos projetos; aos órgãos
de fomento que nos fornecem um
auxílio inestimável para viabilizar
muitos projetos; aos extensionistas
(estudantes, professores, agentes
universitários) que não medem
esforços para agir com excelência
nas propostas e desafios que são
colocados; e em especial à Equipe
PROEX que se dedica a dar o suporte
necessário para que todas as
experiências de extensão aconteçam
da melhor forma possível.

Como Pró-Reitora de Extensão,
agradeço a oportunidade de fazer
parte desta experiência.

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

Fabiana Regina Veloso 
 

Pró-Reitora de Extensão da Unioeste
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Atualmente temos em andamento 31
programas, 354 projetos e 31
prestações de serviço, totalizando
498 atividades. Apesar de estarmos
enfrentando a Pandemia do
Coronavírus, as atividades de
extensão continuaram a ser
desenvolvidas de forma remota e se
adequando a situação imposta pelo
isolamento social. 

E, para que isso fosse possível, e
novas propostas pudessem ser
aprovadas em 2020, a PROEX
instituiu a Comissão Especial de
Extensão, que avaliou de forma
remota as propostas durante os
meses de abril a setembro,
totalizando a aprovação de 24 novas
propostas de projetos e prestações
de serviço que iniciaram em função
da demanda imposta pelo momento
que estamos vivenciando.

Com a pandemia, o isolamento social
se fez necessário, e então as
atividades de extensão se fizeram
presentes no cotidiano acadêmico.
Pensando em manter a proximidade
com a comunidade acadêmica, os
eventos ocorreram de maneira
remota durante esse período,
trazendo conhecimento e
acolhimento aos estudantes e
comunidade externa, abordando
temas relevantes para todos.

Na PROEX, no ano de 2020 foram
registradas 50 atividades
modalidade eventos, cinco delas com
assuntos diretamente voltados à
pandemia. Simpósios, ciclos de
debates, ciclos de palestras,
workshops, seminários, fóruns,
encontros, e até mesmo congressos
foram realizados de forma virtual,
atendendo às necessidades de
distanciamento social, indispensáveis
ao combate ao COVID-19.

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

No ano de 2020 foram realizados
eventos e cursos com diversos temas,
incluindo educação, história,
tecnologia, economia, agricultura e
cooperativismo, inclusão social e
tecnológica, psicologia, gestão,
cultura e saúde. Na área da saúde
neste ano, surgiu um tema que

 alterou a forma de planejamento e
execução não só dos eventos, mas
sim de todas as atividades cotidianas
da sociedade: COVID-19.

Acompanhe a divulgação de
outros projetos e eventos no
nosso Instagram. 

Siga a gente para ficar
sabendo tudo em primeira mão.

@proex.unioeste



4

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

Já os cursos fugiram da temática
“pandemia” e foram voltados para a
área de: Gestão, investimentos,
gerenciamento, línguas, história,
educação e cultura, porém da
mesma forma remota, preservando a
vida dos acadêmicos, comunidade
externa e docentes.

Encontram-se registrados na Pró-
Reitoria de Extensão 35 cursos
realizados no ano de 2020, alguns
com previsão de continuação no
próximo ano.

Logotipo do XX Seminário de Extensão da
Unioeste

O Seminário de Extensão da Unioeste
– SEU, encontra-se na sua 20ª edição
e se consolida como o maior evento
de extensão da região Oeste e
Sudoeste do Paraná. Inicialmente
idealizado para ser um ponto de
encontro entre os extensionistas da
Unioeste, o evento transformou-se
num espaço de discussão das
atividades de extensão junto à
comunidade, possibilitando que a
comunidade externa participasse das
oficinas e minicursos, e tivessem
acesso aos projetos e prestações de
serviço que são desenvolvidas dentro
da universidade.

Por ser um evento itinerante, a cada
ano ele acontece em um dos campi

possibilitando que a troca de
experiência tenha a característica do
campus onde está sendo realizado.

A edição de 2020 será realizada no
Campus de Marechal Cândido
Rondon, tendo como temática deste
ano “A Extensão universitária e os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”. Neste ano, o Campus
de Marechal Cândido Rondon
completa 40 anos e o evento será
uma importante oportunidade de
comemoração, de revisitar a
trajetória e experiências de vida na
construção coletiva desta instituição
de excelência no ensino, na pesquisa
e na extensão. 

Para o Diretor do Campus, Dr. Davi F.
Schreiner “o Seminário dimensiona-se
pela concepção da extensão
dialógica e demonstra a inserção e a
excelência das atividades
desenvolvidas pela Unioeste no
Oeste e Sudoeste do Paraná, bem
como em outras regiões do Paraná”.
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seminário de extensão da unioeste
datas importantes

- Inscrições no Evento
01 de dezembro de 2020 a 23 de março de 2021

- Submissão de Trabalhos 
01 de dezembro de 2020 a 18 de janeiro de 2021 

- Avaliação dos Trabalhos 
19 de janeiro de 2021 a 08 de fevereiro de 2021
 

- Período de Correção (autores)
09 a 14 de fevereiro de 2021

- Submissão Final dos Trabalhos 
17 a 19 de fevereiro de 2021

- Data do Evento 
24 a 26 de março de 2021

Além disso, destaca “a importância
do Evento conjugado à celebração
dos 40 anos do Campus. É de um
significado ímpar”.

Todavia, o ano de 2020 está sendo
um ano de diversas complexidades,
que impõem redimensionamentos,
devido a pandemia de COVID 19.
Assim, o SEU que deveria ter
acontecido em outubro foi
transferido para os dias 24, 25 e 26
de março de 2021 e far-se-á de
forma remota. 

O tema escolhido para esta edição
do evento é bastante oportuno para
debates de questões atuais que
merecem atenção, principalmente
em tempos de pandemia, entre as
quais: educação e saúde , meio
ambiente e mudanças climáticas e a
importância da alimentação
saudável, bem como de uma
agropecuária sustentável,
socialmente e ambientalmente
referenciada na e para a promoção
da vida. 

O SEU tem como objetivo principal
fortalecer as atividades de extensão
universitárias que são desenvolvidas
na Unioeste, possibilitando que elas
possam ser divulgadas e conhecidas
pela comunidade interna e externa.
Estima-se que serão apresentados
cerca de 450 trabalhos tendo em
vista o número de bolsistas de
projetos de extensão mais alguns 

projetos de interesse no evento, bem
comotrabalhos externos.

Para esta edição também decidiu-se
suspender a realização de oficinas e
minicursos e a apresentação de
trabalhos na forma de pôster,
priorizando-se a apresentação de
trabalhos orais e as mesas redondas.
As inscrições para o evento iniciam-
se em 01 de dezembro de 2020 e a
comissão organizadora do evento
conta com a participação de toda a
comunidade acadêmica, bem como
da comunidade externa.

Entre os dias 17 ,18 e 19 de novembro
ocorreu o 38° Seminário de Extensão
Universitário da Região Sul (SEURS).
Regido pela Universidade Estadual
de Londrina (UEL), o evento contou
com inúmeras atrações como mesas 
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redondas, palestras, conferências e
apresentações de trabalhos de
extensão. Dentre os trabalhos,
constaram  projetos de extensão que
são realizados por professores e
acadêmicos da UNIOESTE.

A cerimônia de abertura ocorreu no
dia 17/11 às 19h e contou com a
apresentação do Quinteto de Cordas
da Orquestra Sinfônica da UEL. Após
a abertura houve a conferência
“Extensão universitária: caminhos
para a inovação e o desenvolvimento
social”, na qual o Pr. Dr. Juan Manuel
Medina relatou sobre a reforma de
1918, onde nasceu a autonomia das
universidades e criação da
universidade pública latina, que
possibilitou a ampliação do acesso
ao Ensino Superior, antes restrito
apenas as elites. 

Relação dos Trabalhos e Apresentadores
que representaram a Unioeste no SEURS

No dia 19/11 aconteceu a mesa
redonda “Extensão como caminho
para desenvolvimento de
competências profissionais atuais”.
Nela foi discutida a
indissociabilidade da formação
teórico-científica e a importante
atuação da extensão nesse processo.
Na mesa redonda “Extensão e Pós-
graduação”, foi discutido o tripé da
Universidade Pública - ensino,
pesquisa, extensão - e um quarto
item, a “inovação”, que contribui com
o desenvolvimento de competências
profissionais aos acadêmicos.

Nesta edição também aconteceu o
Encontro dos Pró Reitores de
Extensão da Região Sul, momento em
que foram resgatados os indicadores
da Extensão que estão em debate no
âmbito nacional. Também foi
definida a data da próxima edição
do SEURS, que acontecerá em
setembro de 2021, na cidade de
Santa Maria, sob a coordenação da
Universidade Federal de Santa Maria
e do Instituto Federal Farroupilha.

As diretrizes da extensão caminham
junto com o princípio da
indissociação dos conhecimentos e a
interação com a sociedade, dentre
as diretrizes podemos destacar a
interdisciplinariedade, que aprimora
a formação do estudante, impacta e
transforma sua realidade profissional.
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A Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, enquanto incubadora de
novos conhecimentos e alicerçada no
paradigma científico, cumpre sua
função social, que consiste em
desenvolver o processo de
socialização dos conhecimentos e
estabelecer a interação com o meio
na qual encontra-se inserida.

Essa função se tornou de extrema
importância com a pandemia do
novo Coronavírus, quando a
sociedade se viu diante de um novo
cenário e adaptações foram
necessárias para enfrentarmos a
realidade imposta principalmente
pelo distanciamento social, pelos
novos cuidados de saúde e pela nova
realidade de trabalho.

Em março de 2020 deu-se início no
Projeto de Combate ao Coronavírus.
No Estado do Paraná, o projeto foi
coordenado pela Superintendência
Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (SETI), em parceria
com Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA), Secretaria de Segurança
Pública (SSP) e Fundação Araucária,
que lançaram a Chamada 009/2020
para que ações de extensão fossem
desenvolvidas pelas Instituições de
Ensino Superior Públicas do Paraná.

Neste projeto, a Unioeste ficou
responsável pela região Oeste e
Sudoeste do estado, atuando nas
cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Guaíra, Pato
Branco e Toledo. Foram
desempenhas ações de extensão em
três frentes de atuação, no
atendimento em centrais de
informações (Call Center); em ações
de prevenção nas divisas rodoviárias
do Estado do Paraná e na assistência
à saúde junto as Regionais de Saúde.

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

Finalizamos evidenciando a
contribuição da extensão no
processo de formação estudantil,
troca de conhecimento e
experiências em diferentes
realidades sociais.

O projeto contou com a participação
de profissionais e acadêmicos de
cursos da área de Saúde que
atuaram como bolsistas
desenvolvendo ações de prevenção,
de levantamento de dados sobre à
pandemia do COVID-19, de apoio as
secretarias municipais dos municípios
e de atuação na assistência á saúde
da população.
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Os bolsistas da Unioeste atuaram no
Hospital Universitário (HUOP), nas
Vigilâncias sanitárias, em Unidades
de Pronto Atendimento, Unidades
Básicas de Saúde, Hemocentros,
Hospitais de Campanha, Barreiras
Aduaneiras, penitenciaria, Instituto
Médico legal (IML), Centro Regional
de especialidade (CRE) entre outros.
Contamos com a participação de
248  profissionais bolsistas das áreas
de enfermagem, medicina, nutrição,
psicologia, farmácia, veterinária,
ciências biológicas, fisioterapia e
odontologia, todos inscritos nos
Conselhos Profissionais de suas
respectivas áreas de formação.
Também participaram 215
acadêmicos da área da saúde e 255
técnicos de enfermagem.

Muitas atividades de extensão
cadastradas na PROEX-Unioeste,
possuem bolsistas desenvolvendo
seus trabalhos. Essas atividades são
muito importantes para o
desenvolvimento acadêmico e
profissional dos discentes, pois
proporciona experiência, agrega
conhecimento prático e cria senso de
responsabilidade. Além disso, a
comunidade externa também se
beneficia com as ações propostas e
executadas pelos projetos e
programas de extensão. São elas
saúde, cultura, esporte, educação,
lazer entre outras.

As bolsas de extensão são pagas
com recursos próprios da
universidade, ou com fomento
externo da Fundação Araucária. No
edital 038/2020 foram distribuídas
127 bolsas entre os Campus de
Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrão, Marechal Cândido Rondon e
Toledo. Foram 60 bolsas PIBIS (PIBIS –
Programa Institucional de Apoio à
Inclusão Social), 23 bolsas PIBEX 

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

Com encerramento previsto para
dezembro de 2020, a participação
da Unioeste neste projeto possibilitou
contribuir com as ações do estado,
proporcionando aos bolsistas uma
experiência ímpar e levando à
população ações que foram de
extrema importância para o
combater a pandemia. 

Desta forma, a participação da
Unioeste, uma universidade pública,
gratuita e de qualidade, contribuiu
para fortalecer a sua função social
de produzir, absorver e socializar
conhecimentos com a comunidade
na qual está inserida.
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(Programa Institucional de Bolsas de
Extensão Universitária) e 44 bolsas
PIBE (Programa Institucional de
Bolsas da Unioeste).

No ano de 2020 houve
remanejamento de recursos, portanto
a PROEX disponibilizou aos
coordenadores, por meio de editais,
bolsas para desenvolvimento de
projetos classificados, mas não
contemplados financeiramente.
Também houve a alteração entre as
modalidades bolsistas PIBIS, PIBEX e
PIBE, com a estratégia de melhor
atender essas categorias. Em
números, foram 31 novas bolsas e 15
remanejamentos de modalidades.

Durante o período de pandemia, o
trabalho não parou! Os bolsistas
continuaram suas pesquisas e
atividades de forma remota. Todas as
operações objetivadas com
isolamento social, foram realizadas
para prevenir o Covid-19 e manter a
comunidade acadêmica e externa
segura em relação ao Corona Vírus,
mas ainda sim contribuindo para o
desenvolvimento extensionista da
Universidade.

fique sabendo das novidades
da proex pelo nosso
facebook. 

siga a página da pró reitoria
de extensão.

/proex.unioeste

Com o objetivo de estimular a
produção cultural e a valorização dos
artistas dentro e nos arredores da
Unioeste, a equipe da Diretoria de
Extensão e Cultura e demais
colaboradores da Pró Reitoria de
Extensão, vem desenvolvendo
continuamente o Evento virtual
ArtePapo.  

Adaptado aos tempos de pandemia,
o ArtePapo é transmitido ao vivo pelo
Canal do Youtube da Pró Reitoria de
Extensão ou pela nossa página do
Facebook – plataformas acessíveis à
comunidade acadêmica e ao público
em geral –, onde artistas amadores e
profissionais, que trafegam em meio
a diferentes tipos de estéticas
artísticas, que estão ligados de
alguma forma a universidade, tem
espaço para mostrar seu trabalho e
expor a importância da arte em sua
vida. 

Durante o projeto, contamos com o
suporte do formulário do Banco da
Artistas da Unioeste, mais uma
iniciativa da PROEX cujo objetivo é,
de maneira acessível, obter um
registro de Docentes, Discentes e
Agentes Universitários que
desenvolvam alguma forma de
atividade artística, para deste modo
valorizarmos nosso patrimônio 

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste
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Acompanhe as demais iniciativas e
projetos da Pró-Reitoria de
Extensão no nosso canal do
Youtube.

Não se esqueça de se inscrever no
nosso canal e deixar o seu gostei!

bit.ly/proexyoutube

Extensão em açãoExtensão em ação
proex/unioesteproex/unioeste

cultural interno encaminhando todos
os inscritos para apresentações
culturais de eventos e similares, como
o ArtePapo.

No ano de 2020, as lives ocorreram,
com exceção a outubro, de forma
mensal ao longo do período de maio
a dezembro, mas, ainda sim, devem
ocorrer na mesma frequência em
2021.

Destaca-se o alinhamento do evento
com o dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS),
em especial os Objetivos 4
(Educação de Qualidade) e 11
(Cidades e Comunidades
Sustentáveis) que, mais
especificamente, no item 4.7 – “Até
2030, garantir que todos os alunos
adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para
promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros,
por meio da [...] valorização da
diversidade cultural e da contribuição
da cultura para o desenvolvimento
sustentável” - e no item 11.4  -
“Fortalecer esforços para proteger e
salvaguardar o patrimônio cultural e
natural do mundo”.

O “Precisamos Falar Sobre” foi um
projeto encabeçado e desenvolvido
pela Pró Reitoria de Extensão, mais
especificamente, pela diretoria de
extensão e cultura. Assim como o
“Arte Papo” foi realizado de forma
remota, ou seja, online (por conta da
pandemia e, também, pelo maior
grau de abrangência multicampi). O
intuito desse projeto é levar à
comunidade acadêmica e externa
pautas importantes, de cunho
informativo, porém numa linguagem
acessível. Assim como nas
transmissões ao vivo do “ArtePapo”,
no “Precisamos Falar Sobre” há a
mudança de temática a cada edição
e, de acordo com a pauta, são feitas
explicações e se desenvolve o
debate e a interação entre os
convidados e os espectadores.

Em sua primeira fase, ou
“temporada”, foram feitas três
transmissões ao vivo com as
seguintes temáticas:
      



Setembro Amarelo: Nesta live foi
debatida a importância da
prevenção ao suicídio;
Outubro Rosa: Nesta live foi
debatida a prevenção,
conscientização e cuidados pós
câncer de mama;
Novembro Azul: Nesta
transmissão foi debatida a
prevenção e conscientização
acerca do câncer de próstata.

Os encontros com os participantes
são feitos através do Google Meet
e/ ou Microsoft Teams e a
transmissão da live é feita no canal
do youtube da Pró Reitoria de
Extensão da Unioeste; a mediação
de todas as conversas foi feita pela
acadêmica de Letras e também
estagiária PROEX, Tinffany Miranda
Jofre.
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de desenvolvimento local sustentável
e de fortalecimento da cidadania. O
Ministério da Defesa desenvolve o
Projeto Rondon em parceria com
estados, municípios e universidades
com o objetivo de contribuir para a
formação do universitário como
cidadão e desenvolver as
comunidades carentes de forma
sustentável. A Unioeste participa do
Projeto Rondon desde 2005, durante
este período formamos 48 equipes
de trabalho, e tivemos a participação
de 414 membros da comunidade
acadêmica, entre docente,
acadêmico e servidor técnico, de
diversos cursos e de todos os campi.

O Projeto Rondon é uma ação do
Governo Federal, coordenada pelo
Ministério da Defesa, que tem como
missão viabilizar a participação do
estudante universitário nos processos  

Em janeiro de 2020 a Unioeste –
Campus Cascavel, sediou a Abertura
e o Encerramento da Operação
Yaguaru – Jan 2020 – Projeto
Rondon. A Operação Yaguaru
ocorreu no período de 16 de janeiro a
2 de fevereiro de 2020, com ações
em 12 (doze) municípios da região
oeste do Estado do Paraná, a saber: 



Anahy, Braganey, Céu Azul, Diamante
do Oeste, Iracema do Oeste,
Jesuítas, Lindoeste, Ouro Verde do
Oeste, Santa Lúcia, São Pedro do
Iguaçu, Tupãssi e Vera Cruz do
Oeste.

Contou com a participação de 14 IES
públicas e privadas do estado do
Paraná: Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – Unioeste Campus
Toledo, Francisco Beltrão e Cascavel,
Universidade Estadual de Ponta
Grossa – UEPG, Instituto Federal Do
Paraná - IFPR Campus Palmas,
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – UTFPR Campus Medianeira,
Francisco Beltrão, Pato Branco e
Ponta Grossa, Centro Universitário
Vale do Iguaçu – UNIGUAÇU, Centro
Universitário UNIVEL, Universidade
Estadual do Norte do Paraná – UENP,
Universidade Positivo – UP e Pontifícia
Universidade Católica Do Paraná –
Puc-Pr.

Participaram da Operação Yaguaru
um total de 252
acadêmicas/acadêmicos e
professoras/professores
coordenadoras/coordenadores
voluntários. A base de operações foi
no 33º BIMEC – Batalhão de
Infantaria Mecanizada de Cascavel,
local onde foram todos alojados.

Nessa operação 03 (três) equipes da
Unioeste foram selecionadas, 02
(duas) para o conjunto A; 01 (uma)
para o conjunto B, para as cidades
de Braganey, Jesuítas e Tupãssi.

A Equipe da PROEX colaborou com a
coordenação da Operação Yaguaru
em conjunto com a equipe do
Ministério da Defesa – Divisão de
Projetos Educacionais – Projeto
Rondon.

O Projeto Rondon é o maior projeto
extensionista realizado no Brasil. Mais
informações, consulte
www.projetorondon.defesa.gov.br e
visite nossa página do Facebook
Projeto Rondon na Unioeste.

“Não basta olhar o mapa do Brasil
aberto sobre a mesa de trabalho ou
pregado à parede de nossa casa. É
necessário andar sobre ele para
sentir de perto as angústias do povo,
suas esperanças, seus dramas ou
suas tragédias; sua história, e sua fé
no destino da nacionalidade.”Equipe
do Projeto Rondon da USP 1979.
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Pró-Reitora de Extensão

Secretária da Pró-Reitoria de Extensão

Diretora de Apoio e Fomento à Extensão

Assessora da Diretoria de Apoio e Fomento à Extensão

Estagiária Divisão de Planejamento, Documentação
e Registro

Diretor de Extensão e Cultura

Assessora da Diretoria de Extensão e Cultura

Estagiária de Certificação de Eventos - Proex

Técnica em Assuntos Universitários da Diretoria de
Extensão e Cultura

Estágiario de Extensão e Cultura

Fabiana Regina Veloso

Angela Dorcinéia de Lima

Adriane de Castro Martinez

Adriane Bilibiu

Mariana Helena Ampessam

Tinffany Miranda Jofre

Fernanda Carolina L. Proença

Marcos Freitas de Moraes

Adriana Mello

Driely Nobre

Adriana Felix

Gustavo B. da Fontoura

extensão@unioeste.br
45 3220-5653
extensão@unioeste.br
45 3220-3109

proex.dafe@unioeste.br
45 3220-5669
proex.dafe@unioeste.br
45 3220-5679
proex.dpdr@unioeste.br
45 3220-3030
proex.dpdr@unioeste.br
45 3220-3031
proex.dpdr@unioeste.br
45 3220-3031
proex.dec@unioeste.br
45 3220-5707
proex.dec@unioeste.br
45 3220-5713
proex.sgev@unioeste.br
45 3220-3091
proex.dec@unioeste.br
45 3220-5707
proex.dec@unioeste.br
45 3220-5629

Assessora da Diretoria de Apoio e Fomento à Extensão

Estagiária Divisão de Planejamento, Documentação
e Registro

Foto por: Assessoria de Comunicação Social
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