
Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.

Saiba quem é a equipe da 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, Neuri Luis Mossmann, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino
Vieira Vasconcelos Neto, Simone Barea, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.
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AGENDE-SE

23 de setembro - III Encontro
Científico do CCSA no Tribunal
do Júri – Mal. Cândido Rondon,
às  19 horas e 30 minutos.

24 de setembro - Reunião ordi-
nária da Câmara de Ensino
Pesquisa e Extensão do COU –
CEPX/COU às 9 horas na sala
dos Conselhos.

Reunião da Coordenação de
Esportes, na sala ao lado do
Gabinete, às 9 horas e 30 mi-
nutos.

Entrega do Certificado do Pro-
jeto de Extensão - Ensino de
Informática para adolescentes
da Guarda Mirim de Cascavel.
Às 11 horas.

Reunião com servidores que
tenham interesse em coorde-
nar operações do Projeto
Rondon 2009. Às 14 horas na
sala do COU.

27 de setembro - Início do cur-
so Látex que facilida a configu-
ração de trabalhos acadêmicos
nas normas da ABNT.

Mais informações sobre os
eventos que acontecem na

Unioeste, na página:
www.unioeste.br
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Edital lançado pelo CNPq propõe
projetos de inclusão de adolescentes da
Zona Rural no ambiente da Universidade

Última semana para inscrição de projetos
para o edital disponível no site do CNPq que
pretende divulgar conhecimentos, promover a
educação técnica e científica para jovens estu-
dantes, residentes da Zona Rural, e que já par-
ticipem de atividades educativas,
extensionistas ou organizativas.

Os projetos podem envolver diversas áreas
do conhecimento, sendo prioritárias: saúde e

educação; organização social e
associativismo; ecologia, legislação ambiental
e utilização de recursos naturais; produção
agrícola, zootécnicas e agroecológicas;
empreendedorismo, administração rural, ne-
gócios e contabilidade; computação,
informática e comunicação.

Segundo o edital, o objetivo deste tipo de
ação de Extensão é que jovens de 12 a 18
anos, filhos de proprietários ou de emprega-
dos rurais participem do ambiente de forma-
ção de pessoas qualificadas e de geração de
conhecimento. E que, a partir desta experiên-
cia sejam promotores do desenvolvimento em
suas localidades por meio de programa
multidisciplinar.

Propostas poderão ser enviadas até 29 de setembro.  Acesse o documento no site do CNPq:
www.cnpq.br

Unioeste promove Seminário de Economia Brasileira

Continuam abertas as inscrições ao 11º Seminário de Economia Brasileira, promovido pelo
curso de Economia do Campus de Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste). O Seminário, que será realizado entre os dias 29 e 30, com o tema Desvendando
a Economia: o lugar da economia no contexto atual, objetiva dar continuidade às discussões
de importantes temas e, assim, entender os rumos da Economia Brasileira frente as recentes
transformações da economia mundial.

Destinado a acadêmicos do curso de Ciências Econômicas e de outros cursos e faculda-
des, empresários, profissionais e demais interessados, as inscrições poderão ser feitas na
Secretaria do Curso de Ciências Econômicas no Campus de Cascavel, com taxa de R$ 25,00.
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (45) 3220-3145 ou (45) 3220-3146, e-
mail: coordenacaodeeconomia@gmail.com ou pelo endereço na internet:  www.unioeste.br/
cursos/cascavel/economia.

CULTURA

SUA CASA

Agora toda semana você vai ler no Boletim
da Proex, dicas e informaçõs para cuidar
melhor do Planeta Terra.

Ajudar sem sair do lugar
Saiba como ajudar o meio ambiente sem sair
da sua cadeira!

É no trabalho que passamos a maior par-
te do nosso dia. Além das mudanças em
casa, aqui podemos adotar uma atitude mais
consciente e econômica. Leia abaixo algu-
mas dicas para fazer a sua parte e não mal-
tratar a nossa casa, o Planeta Terra!

Ar Condicionado
· Você pode desligar o ar condicionado meia
hora antes do fim do expediente e também
durante o almoço. A sala ainda permanecerá
climatizada! Ah! Não esqueça de fechar a por-
ta dos ambientes enquanto o ar estiver liga-
do!
· Pela manhã você pode resfriar o ambiente,
abrindo as janelas...

Reunião de Sensibilização

Para alertar aos servidores da Reitoria sobre a  importân-
cia da  Agenda 21 e da Coleta Seletiva, um encontro foi
promovido pela Proex, na última quarta (17).

Quase 60 pessoas participaram da sensibilização que
contou com uma fala de dois professores doutores em Meio
Ambiente: o Pró-Reitor Wilson Zonin e a docente Irene
Carniatto de Oliveira.

Zonin falou da postura que as pessoas adotam diante de
situações limite, como a que vivemos em relação ao plane-
ta Terra.

Já Irene atentou para as questões práticas que deverão
ser adotadas agora que pontos de Coleta Seletiva foram
instalados em toda a Reitoria.

Incentivo

Para informar e ajudar na adoção de atitudes menos
agressivas ao meio ambiente, o Boletim Informativo da Proex
trará toda a semana informações e dicas rápidas para aju-
dar ao nosso leitor a ser mais consciente e ativo na prote-
ção da natureza!

Irene expôs
para o público

o excesso de
papéis consu-
midos durante

uma semana
na Proex para

falar de consu-
mo consciente

Unioeste se destaca entre universidades e ganha verba

A Unioeste vai receber R$ 133 mil das Secretarias de Educação Superior (SESu/MEC) e de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), por ter ficado em quinto
lugar entre as vinte e cinco instituições públicas de ensino superior com projetos seleciona-
dos para o Programa de Ações Afirmativas para a População Negra (Uniafro).

O programa cumpre acordo de cooperação firmado entre o Ministério da Educação e os
Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (Neabs), vinculados às instituições públicas de educa-
ção superior, federais e estaduais, com objetivo de apoiar propostas que visem articular a
produção e difusão de conhecimento sobre a temática étnico-racial e o acesso e permanência
da população afro-brasileira no ensino superior.

Professor de Administração apresenta trabalho em encontro mundial

O professor assistente Waldir Rechziegel, Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon, representou a universidade no 15º En-
contro Latino Americano de Administração (ENLA) e 5º Congresso Mundial de Administração,
realizado em Porto Alegre, entre os dias 3 e 6 deste mês.

O enfoque do evento foi a ecologia e o desenvolvimento sustentável, explicitado no tema
EcoAdministração na América Latina. A premissa foi de inspirar os administradores
latinoamericanos para novas atitudes que contribuam para a sustentabilidade do planeta, a
partir de práticas de gestão sustentável e estratégica nas empresas.

“A importância das Práticas de Administração de Recursos Humanos para a Sustentabilidade:
uma análise das empresas onde foram realizados Estágios Supervisionados em  Administra-
ção” é o título do trabalho de autoria dos docentes Lígia Maria Heinzmann e Waldir Rechziegel,
e da acadêmica de  Administração, Tatiana Marceda Bach. Dentre os dados mais interessantes
apontados na pesquisa dos relatórios de 59 empresas, está o fato de que 76,3% das empresas
não desenvolvem atividades relacionadas à qualidade de vida no trabalho.

Mais de 20 trabalhos da Unioeste são aprovados pela Seti para o USF

Mais três projetos do Universidade Sem Fronteiras (USF) foram aprovados para a Unioeste.
Desta vez foram as Incubadoras dos Direitos Sociais dos campi de Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrão e Marechal Cândido Rondon que foram renovados. Ao todo, a Unioeste receberá da
Seti mais de R$ 100 mil para informar e garantir à população o acesso às garantias da
legislação.

Durante este mês vários projetos da Unioeste foram aprovados pela Seti dentro do progra-
ma Universidade Sem Fronteiras. Além dos projetos da Incubadora de Direito Sociais, foram
renovados outros doze projetos das áreas de Licenciatura, Agricultura Familiar e Pecuária
Leiteira. Outros dez trabalhos de Extensão Tecnológica Empresarial também foram aceitos.

Projeto Rondon 2009 será discutido na quarta

As operações do Projeto Rondon do ano que vem estão
sendo preparadas pelo Ministério da Defesa, e a Unioeste já recebeu o convite para participar
da edição 2009.

Para apresentar o edital e discutir as propostas que serão levadas para a organização do
Projeto Rondon, a Proex convida servidores interessados em corrdenar as próximas operações,
para a reunião que vai acontecer no dia 24, às 14 horas na sala do COU.

Já foi definido pelo Ministério que as equipes das IES vão desenvolver atividades em muni-
cípios do Amazonas, Pará, Roraima, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Tucca retorna do Caribe

O grupo de Teatro Universitário do Campus de
Cascavel (Tucca), voltou do Caribe onde partici-
pou do 10º Festival de Artes do Caribe (Carifesta)
realizado em Geogetown.

Lá, o grupo apresentou o workshop “A
Psicodramaturgia de Nelson Rodrigues – Exercí-
cios para atores e não-atores” a convite da
embaixada Brasileira naquele país. O grupo foi
parabenizado pela critica do jornal Stabroek News,
que indentificou os participantes – em sua
maioria das Guianas – completamente absorvi-
dos durante o trabalho desenvolvido pelo Tucca
e que, segundo a imprensa local, apresentou ao
Caribe um dos maiores escritores de teatro de
todos os tempos.

Vários atores participaram do workshop
que foi elogiado pela imprensa de

Goergetown como brilhante

Curso de Biogás é promovido pela Unioeste e Itaipu

Um curso de Atualização em Geração Distribuída de Energia Elétrica com Biogás será
promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, em parceria com a Fundação Parque
Tecnológico de Itaipu (FPTI) e a Plataforma Itaipu de Energias Renováveis. O curso vai acon-
tecer entre 10 de outubro a 13 de dezembro no FPTI e no campus da Universidade em
Marechal Cândido Rondon. A estrutura é de três módulos: Gestão de Biomassa Residual;
Tecnologia do Biogás e dos Biofertilizantes e Conversão de Energia e Geração Distribuída.
   Poderão se candidatar ao curso profissionais formados em curso superior e que traba-
lhem ou tenham experiência profissional na área de biodigestores, biogás, biodigestão
anaeróbia ou geração distribuída de energia elétrica com biogás. Ou, ainda que trabalhem
em empresas que atuem nas áreas citadas acima. As inscrições estarão abertas entre 22
de setembro a 5 de outubro e o edital para inscrições
está disponível na página da pró-reitoria de Extensão, no campo Editais.

Não serão cobradas taxas para participação no curso.
Maiores informações podem ser solicitadas pelo e-mail:

 curso_biogas_unioeste@yahoo.com.br ou no Laboratório de Extensão Rural do campus de
Marechal Cândido Rondon.


