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PALAVRAS DA

PRÓ
REITORA
O que apresentamos neste Boletim é uma
síntese do que foi realizado e construído de
forma coletiva pela PROEC e demais setores
da Universidade Estadual do Norte do Paraná
durante o ano de 2018. Graças à soma de
esforços e à dedicação de todos os envolvidos
com os programas, projetos e ações,
conseguimos avançar, significativamente, na
consolidação da extensão e da cultura universitária. Finalizamos, assim, mais um ano na
certeza de que os caminhos percorridos certamente contribuíram para o redirecionamento
de novas rotas, de novos caminhos, que serão
trilhados em 2019. E esperamos fazer isto
com você!
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
Profa. Dra. Simone Castanho.

ACONTECIMENTOS

MEC ASSINA DIRETRIZES

DA EXTENSÃO

e planejamento das ações extensionistas. As
instituições de educação superior terão até
14 de dezembro de 2021 para implantação
dos dispostos nas Diretrizes.

A Resolução que estabelece as Diretrizes
para as Políticas de Extensão da Educação
Superior Brasileira e regulamenta o disposto
na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE
2014-2024 e prevê, dentre outros aspectos, a
inclusão da Extensão nos currículos e projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, foi
assinada.

O relator do CNE, Gilberto Gonçalves Garcia
relata: “.... é preciso definir, em relação ao
marco legal, as diretrizes macro emanadas
neste documento, que permitem conceber a
extensão universitária como função potencializadora na formação dos estudantes e
na capacidade de intervir em benefício da
sociedade, aspecto essencial para que a
universidade se realize como instrumento
emancipatório do ponto de vista histórico,
há de se esclarecer a lacuna sobre o tema no
A normativa define conceitos, diretrizes âmbito das políticas públicas”, avalia Garcia.

e princípios para a Extensão em todo o

sistema de Educação Superior do país Conheça a Resolução e o parecer do CNE:
(público, privado e comunitário), bem como https://bit.ly/2QT7O9n
estabelece parâmetros de avaliação, registro

SEMINÁRIO DE EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA DA
REGIÃO SUL - SEURS
Professores e alunos de projetos de extensão
da Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP) participaram, entre os dias 28 e 31 de
agosto de 2018, no Campus Centro da UFRGS,
em Porto Alegre do 36º SEURS. Com o tema
“Extensão: ação transformadora”, o Seminário
refletiu acerca da capacidade da extensão
universitária de agir, entender e contribuir para comunicação oral e minicurso. Durante o
modificar a realidade em que se insere.
evento, o professor Luiz Fabiano Zanatta
ministrou o minicurso “A educação popular
Na ocasião, os bolsistas apresentaram seus em saúde como ferramenta para ações extentrabalhos de extensão nas modalidades sionistas e educação em sexualidade”

3

BOLETIM

INFORMATIVO

NORTE PIONEIRO RECEBE

RONDON PARANÁ 2018

Quatro cidades do Norte Pioneiro do Paraná
receberam, neste ano, mais um edição da
Operação Rondon Paraná 2018. Os municípios
de Japira, Ribeirão do Pinhal, Guapirama e
Sertaneja acolheram cerca de 70 rondonistas
e 15 professores de quatro instituições de
ensino superior: UENP, Universidade Federal
Tecnológica do Paraná (UTFPR - Campus
Cornélio Procópio), Universidade Positivo,
de Curitiba, e Faculdades Dom Bosco, de
Cornélio Procópio. A operação foi iniciada em
22 de julho.
Durante as duas semanas, os estudantes
realizaram oficinas nas áreas de Saúde,
Educação, Cultura, Meio Ambiente, Direitos
Humanos e Justiça, Comunicação, Trabalho,
Tecnologia e Produção. O coordenador geral
da operação na região do Norte Pioneiro,
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professor Rui Gonçalves Marques Elias,
destacou o êxito das ações extensionistas. “A
Operação Rondon Paraná no Norte Pioneiro
foi um sucesso. Mais de 150 oficinas foram
realizadas nos quatro municípios atendendo
a uma população de mais de 10 mil pessoas.
Além disso, destaco a aprendizagem dos
estudantes e a integração entre as equipes.
Vivências que certamente eles levarão para
vida toda”, ressalta.
Acadêmicos e professores das instituições
de ensino superior envolvidas com o projeto
puderam vivenciar o dia a dia e a realidade
das comunidades locais do norte do Estado,
aprendendo e levando conhecimento. A
Operação foi financiada pela pela Secretaria
de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino
Superior (SETI), por meio do Fundo Paraná

ACONTECIMENTOS

PIBIS
O Programa de Apoio à Inclusão
Social (PIBIS) é uma iniciativa
da Fundação Araucária que visa
estimular ações de pesquisa e
extensão por acadêmicos que são
oriundos de escolas públicas. Com
a implantação do sistema de cotas
sociais e sociorraciais no vestibular,
a UENP tornou-se apta a participar
da Chamada Pública 03/2018 PIBIS
Pesquisa e Extensão da Fundação
Araucária. Este ano a UENP foi
contemplada com 40 bolsas, sendo
20 destinadas a execução de projetos
de extensão e 20 para a pesquisa,
com vigência até julho de 2019.

PIBEX
O Programa Institucional de Bolsas
de Extensão Universitária (PIBEX),
da Fundação Araucária, tem por
finalidade a concessão de bolsas a
alunos regularmente matriculados
em cursos de graduação das instituições de ensino superior do Paraná,
para desenvolvimento de atividades
vinculadas à extensão universitária.
No ano de 2018, foram apresentadas
63 propostas, das quais 23 foram
contempladas com bolsas.

JOGOS INTERUENP
MOVIMENTA
UNIVERSIDADE
A Liga das Atléticas da Universidade Estadual
do Norte do Paraná (UENP) realizou, de 2 a 4 de
novembro, os jogos InterUENP 2018. Cerca de
500 estudantes participaram das competições que
foram realizadas em diversas praças esportivas de
Jacarezinho. A Atlética Acadêmica de Direito da
UENP foi campeã geral dos Jogos que chegaram
a 5ª edição esse ano. A realização do InterUENP
contou com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (PROEC), do Campus de Jacarezinho e do
Centro de Ciências da Saúde (CCS/CJ).
O professor Rui Gonçalves Marques Elias, presidente
da liga das atléticas, destaca a organização das
atléticas para a participação nos jogos. “Tivemos
um InterUENP com respeito ao patrimônio
público e privado utilizados. E principalmente
jogos sem violência. Outro destaque dos jogos foi
o nível técnico das modalidades disputadas. Temos
potencial de equipes e atletas para disputas a nível
paranaense e brasileiro”, ressalta.

Os projetos desenvolvidos com
bolsa PIBEX na vigência 2017-2018
apresentaram números expressivos para a comunidade acadêmica,
bem como para a comunidade
externa. Os projetos atenderam
mais de 5 municípios e 6.400
pessoas foram beneficiadas. Participaram da execução dos projetos:
111 acadêmicos de graduação e
pós-graduação, 17 agentes universitários e colaboradores externos e 10
residentes.
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UENP TEM SEIS PROJETOS
APROVADOS NO PROGRAMA

UNIVERSIDADE
SEM FRONTEIRAS
A UENP obteve a aprovação de seis projetos de
extensão universitária vinculados ao programa
“Universidade Sem Fronteiras”, que tem como
objetivo o desenvolvimento de projetos de
extensão, prioritariamente, em municípios
paranaenses com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) e bolsões de pobreza. As ações serão
realizadas por meio de equipes multidisciplinares
envolvendo diferentes áreas do conhecimento. Os
projetos aprovados para vigência até setembro de
2019 foram:
Expansão e fortalecimento das ações
de promoção, prevenção e indicação de
tratatamento na saúde bucal nas cidades de
Itambararacá e Santa Amélia.
Coordenador: João Lopes Toledo Neto.

Núcleo de Equoterapia.
Coordenador: Francisco Armando de Azevedo Souza.

Autismo e discalculia: formação de
professores de escolas de baixo IDEB para o
uso de teconologias da infomação e comunicão.

Núcleo de Estudos e Defesa dos
Direitos da Infância e da Juventude
-NEDDIJ coordenado pelo professor
Luiz Fernando Kazmierczak tem como
objetivo desenvolver ações voltadas
ao enfrentamento à violência contra
a criança e o adolescente, com atendimento jurídico, psicológico, pedagógico
e social para famílias carentes.
Patronato de Jacarezinho e Santo
Antônio da Platina coordenado pelas
professoras Soraya Saad Lopes e
Patrícia Cristina Formaggi Cavaleiro
Navi, respectivamente. O Programa
desenvolve ações a curto, médio e longo
prazo para a ressocialização de quem
cumpre pena nos regimes aberto ou
semiaberto., além de cursos de capacitação para o trabalho, encaminhamento
para o sistema educacional, orientações
psicológicas individuais e em grupo.
Bom Negócio Paraná coordenado pelo
professor Fernando Antônio Sorgi
e oferece Curso de Capacitação em
Gestão Empresarial, com todo o material
didático e consultorias para micro e
pequenos empresários locais.

Coordenador: João Coelho Neto.

Conheça outros programas vinculados
à UENP:

Laboratório de atendimento psicopedagógico
para crianças com dificuldades de aprendizagem
no município de Cornélio Procópio.

Núcleo de Estudos de Agroecologia
e Territórios (NEAT): Coordenador
Professor Rogério Macedo.
Desenvolvimento da ovinocultura
na região Norte Pioneira do Estado
do Paraná: Coordenador Professor
Petrônio Pinheiro Porto;
Programa de Educação Tutorial (PET):
Coordenador Professor Sandremir de
Carvalho.

Coordenadora: Roberta Negrão de Araújo.

Identidades visuais: ações para economia
solidária e preservação de ofícios tradicionais.
Coordenadora: Luciana Brito.

Núcleo de Apoio Social e Psicológico.
Coordenadora: Simone Castanho Sabaini de Melo.
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ACONTECIMENTOS

IV SEMINÁRIO

DE EXTENSÃO
E CULTURA E

I ENCONTRO ANUAL

DE EXTENSÃO
DA UENP

com a conferência de abertura: Uma Universidade Integrada, desafios para a construção
de um currículo de sucesso”. Prof. Me. Etevaldo
Almeida Silva - Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN. Neste ano, a modalidade extensão contou com a inscrição de 64
trabalhos (comunicações orais), em diferentes
áreas de atuação.

A PROEC realizou nos dias 24 e 25 de outubro,
a quarta edição do Seminário de Extensão e
Cultura (SEC) e o primeiro Encontro Anual de
Extensão (EAEX), que, na ocasião, integrou o
IV Encontro de Integração: Pesquisa, Internacionalização, Ensino e Extensão e Cultura. O
evento foi realizado no campus Luiz Meneghel
A Extensão Universitária é uma oportunidade de conciliar a teoria à prática. É a oportunidade que se tem de
vivenciar experiências singulares no seio das comunidades. Assista ao depoimento da Jéssica, ex-aluna da
UENP. Link: https://goo.gl/bvkWkW

ATRAÇÕES CULTURAIS MARCAM

VOLTA ÀS AULAS
NA UENP
Os alunos da Universidade Estadual do Norte
do Paraná tiveram, no início do ano letivo de
2018, uma recepção calorosa: a Pró-reitoria
de Extensão e Cultura, em parceria com os
três campi da Instituição, preparou uma série
de atividades culturais que teve por objetivo
divulgar as atividades culturais desenvolvidas por alunos, professores, estagiários
e funcionários da Universidade, por meio
de atrações artístico-musicais. Cerca de 20
músicos se apresentaram no palco do UENP
Talentos nos campi de Cornélio Procópio, Luiz
Meneghel (Bandeirantes) e de Jacarezinho.
A Pró-Reitora de Extensão e Cultura,
professora Simone Castanho, comentou sobre

a importância da realização deste evento
cultural. “É muito importante que a Universidade receba muito bem seus alunos. Nada
melhor que uma recepção cultural, que tenha
por objetivo promover a integração entre os
estudantes e divulgar, claro, os talentos que a
UENP possui. Foi a nossa primeira experiência
com este tipo de evento. O saldo foi estritamente positivo. Estamos felizes”, opina.

Plataforma UENP Talentos
A Plataforma UENP Talentos é um formulário
on-line criado pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura para mapear os talentos que estão
dentro da Universidade. Se você canta,
executa algum instrumento, pinta ou realiza
alguma atividade artística e quer ter seu
trabalho divulgado, acesse:
www.uenp.edu.br/proec
e se inscreva!
Seja você mais um Talento da UENP!

7

BOLETIM

INFORMATIVO

MOSTRA DE TEATRO ENCENA

MANTÉM CHAMA
DO TEATRO ACESA
Um dos mais esperados eventos culturais do
Norte Pioneiro do Paraná, a Mostra de Teatro
“EnCena” chegou a 14ª edição e emocionou
o público. Neste ano, a programação oficial
contou com sete espetáculos em sua grade,
sendo eles apresentações de palco e de rua,
com vários pontos de acesso no município
de Jacarezinho. Realizado pela Prefeitura
de Jacarezinho, pela UENP e pelo SESC, no
período de 29 de agosto a 02 de setembro, o
EnCena teve como palco o Conjunto Amadores
de Teatro, o Centro da Juventude José Richa e
o auditório do Centro de Letras, Comunicação
e Artes da UENP. Neste ano, passaram pelo
EnCena a Cia Daniel Salvi, com o espetáculo
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“O Poste”; a Cia Humatriz, com o espetáculo
“Desfazer A-MA-LA”; a Cia Espaço Cênico, com
a peça “Para não morrer”, Cia Circo Rodado,
com a montagem “Reprises pareadas”; Solar
Núcleo de Trato, com a peça “Tistou”; e o Grupo
obragem, com os espetáculos “Essencial” e “O
Céu de Valentim”. Todos os espetáculos foram
gratuitos. Há quatro anos à frente do EnCena
na Universidade, a Pró-Reitora de Extensão
e Cultura, professora Simone Castanho,
ponderou sobre a importância do EnCena para
toda a comunidade da UENP. “O EnCena, sem
dúvidas, é um dos maiores projetos culturais
da UENP. Embora as dificuldades sejam muitas
e, por vezes, os recursos insuficientes, a UENP
com muito carinho e apreço se esforça para
manter a chama do teatro acesa na Universidade”, disse.

CULTURA

SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS DE JACAREZINHO REÚNE

37 OBRAS EM EXPOSIÇÃO

A 34ª edição do Salão de Artes Plásticas
de Jacarezinho reuniu 37 obras de artistas
de oito municípios de dois estados, Paraná
e São Paulo. Realizado pela Prefeitura de
Jacarezinho, pelo Sesc/Sistema Fecomércio
PR e pela Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (Proec), o Salão esteve
aberto até o dia 31 outubro no museu Dom
Ernesto de Paula, no Campus de Jacarezinho.
O Salão reuniu obras que utilizam diversas
técnicas e suportes para exprimir os sentimentos artísticos, a realidade social e as
habilidades plásticas subjetivas de cada
artista. Nesse ano, a curadoria foi realizada
por Marcos Coga, Luiz Carlos Brugnera e
Luiz Lavalle Filho. No total, 111 obras foram
recebidas pelo salão, que selecionou 37 para
a exposição. Especialistas realizam visitas
guiadas no local.

A reitora da UENP, Fátima Aparecida da
Cruz Padoan, destacou a parceria que tem
possibilitado a realização do Salão. “Juntos
de nossos parceiros institucionais, a saber,
a Prefeitura, o SESC e a Mitra Diocesana,
dividimos a alegria de promover esse Salão
de Artes que é uma referência para a nossa
região. O incentivo à arte é, em nossa
compreensão, compromisso com a cidadania,
com a sociedade”.
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ENTIDADES BENEFICENTES VISITAM

SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS

Grupos de alunos pessoas assistidas pelas
entidades Caps, Apae e Ajadavi visitaram
as obras do 34º Salão de Artes Plásticas de
Jacarezinho, no Museu Sacro Histórico Dom
Ernesto de Paula. As visitas assistidas aconteceram durante as duas primeiras semanas de
exposição.

provocando reações de admiração, interesse,
espanto, surpresa e perplexidade.

“Parece um pássaro, mas ao mesmo tempo
tem asas muito curtas para voar. Isso pode
significar algum tipo de dificuldade, de desafio
para vencer. O elefante, por sua vez, parece
carregar uma cidade nas costas. Deve ter a ver
Durante a visitação, as estagiárias do Museu com o meio ambiente e a ação dos homens”,
e acadêmicas de História da UENP, Ana Paula refletiu uma das assistidas pelo CAPS ao
Oliveira e Monique Danny, acompanharam observar as esculturas da obra “Entre sonhos
a contemplação dos visitantes, incentivando e quimeras”, de Jucelino Biagini, premiada
reflexões e diálogos sobre cada uma das pelo Salão.
obras selecionadas para esta edição do Salão,

CULTURA

MAIS DE 2 MIL PESSOAS ACOMPANHAM

PRIMEIRA ETAPA DO
PROJETO CIRCUL’ARTE

A apresentação do espetáculo “A Pereira da
Tia Miséria” no Campus de Cornélio Procópio,
encerrou, no dia 12 de abril, a primeira etapa
da realização do Projeto Circul’Arte - uma
iniciativa da Universidade Estadual do Norte
do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (PROEC). A peça fechou
uma série de três apresentações do Núcleo
Ás de Paus na região. No total, a estimativa é
que mais de 2 mil pessoas entre comunidade
interna e externa tenham participado das
atividades nas três cidades.

privadas visitaram as obras de Caldeira e
acompanharam a primeira apresentação de “A
Pereira da Tia Miséria”, apresentada em frente
aos prédios do CCHE e CLCA.

Em Bandeirantes, no dia seguinte, a peça
encenada pelo grupo de Londrina também
levou centenas de pessoas à Praça BrasilJapão. Eram estudantes das redes estadual,
municipal e pessoas que passavam pela rua,
atraídas pela peça, cuja música, dança e enredo
encantaram a todos. Em Cornélio Procópio,
além de centenas de acadêmicos de todos os
A abertura do projeto aconteceu com a cursos do Campus, também acompanharam
exposição “Joãozinho Caldeira - o Poeta de a peça a reitora da UENP, Fátima Padoan,
Barro”, no Campus de Jacarezinho, no dia 10 e o secretário de cultura da cidade, Rafael
de abril. Centenas de acadêmicos da UENP, Haddad, que elogiaram o trabalho dos artistas
do IFPR e até mesmo de outras instituições e a iniciativa da Universidade.
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UENP FAZ HOMENAGEM A ARTISTA JACAREZINHENSE

JOÃOZINHO CALDEIRA

A Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP) abriu, em abril deste ano, o projeto
Circul’Arte, iniciativa realizada por meio da
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC).
O evento de abertura aconteceu no PDE do
Campus de Jacarezinho no dia 10 de abril,
com a exposição “Joãozinho Caldeira, o Poeta
do Barro” e a apresentação do espetáculo.
Durante o período de execução do projeto,
as obras do artista jacarezinhense foram
expostas nos três campi da Universidade.
O artista Joãozinho Caldeira, de Jacarezinho,
esteve no auditório do PDE para a abertura
da exposição que o homenageia. Recebeu os
aplausos dos presentes, o agradecimento das
autoridades e uma menção honrosa oferecida
pela UENP por suas contribuições à cultura
local e regional.
O artista Jucelino Biagini, também de
Jacarezinho, foi o responsável pela curadoria
da exposição de Joãozinho Caldeira.
Emocionado, o curador também falou ao
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público e fez verdadeiro retrospecto da
importância de Caldeira como artista e
também como pessoa. “João é barroco? Não.
Ele é antropofágico e moderno, usando uma
linguagem muito peculiar, muito própria. Ele
convida: ‘decifra-me’. Seu João nos provou
para que veio. Nos motiva enquanto pessoas,
artistas e agentes culturais. O senhor é um
desbravador. Obrigado por nos mostrar que
somos de carne e osso, que podemos ser
grandes e fortes. Mestre!”, acentuou.

CULTURA

TENDA CULTURAL REÚNE TALENTOS DAS ARTES NO

IV ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO
No primeiro dia, apresentaram-se as
acadêmicas Rafaela Oliveira junto a Isabella
Freitas, o estagiário Elieber Filho, os
estudantes Nathy Salvatore, Rafael Reis e
Bruno Antonucci, o grupo de teatro Conflito
Cênico, a Bateria Capiau, do curso de Direito
da UENP, e a Banda Oz, de Bandeirantes.
No segundo dia, o público assistiu às
performances dos acadêmicos Ana Carolina
Mendes e Renan Oliveira, seguidos de
Matheus Cavalcante, Marcela Pradella, André
Leite, Marina Aquino, Mc Kueyo e a Banda
UENP, formada por Luiz Veloso, James Rios,
Tiago Angelo, além de André Leite e Mc Kueyo.
O IV Encontro de Integração da Universidade O Encontro de Integração contou ainda,
Estadual do Norte do Paraná (UENP) reuniu dentre as ações culturais, com oficina de
diversas atividades acadêmicas durante os Teatro, ministrada pelo professor Luiz
dias 24 e 25 de outubro. Uma dessas atrações Matheus, e oficina de percussão, conduzida
foi a Tenda Cultural, apresentações artísticas pelos ritmistas da Bateria Capiau, do curso de
de membros da comunidade acadêmica. O Direito.
espaço foi montado ao lado do auditório
Thomaz Nicoletti, no Campus Luiz Meneghel,
de Bandeirantes.
Durante os dois dias de evento, nos
momentos de intervalo, o público pode
acompanhar
apresentações
culturais
realizadas por talentos da comunidade interna
da UENP. Entre artistas amadores e profissionais, as performances emocionaram e
animaram quem as assistiu. O evento também
contou com a exposição de obras de Arte
do artista plástico jacarezinhense Edmilson
Donizetti do Nascimento e os desenhos da
acadêmica de Agronomia da UENP, Larissa
Máira Pujoni.
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MOSTRA DE ARTE AFRO-BRASILEIRA

UENP/SESI MOVIMENTA
NORTE PIONEIRO

A IV Mostra de Arte Afro Brasileira promovida
pela Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP) em parceria com o Serviço
Social da Indústria (Sesi) encerrou suas atividades no dia 30 de novembro. A estimativa da
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade é que, no total, cerca de 2 mil pessoas
tenham prestigiado as obras da Mostra nas
quatro cidades em que o evento foi realizado.
Aberta no dia 5 de novembro no Campus Luiz
Meneghel, de Bandeirantes, a IV Mostra de
Arte Afro-brasileira também foi realizada nos
municípios de Jacarezinho, Santo Antônio
da Platina e Cornélio Procópio. Nas solenidades de abertura, apresentações culturais de
música, teatro, dança e poesia movimentaram
e convidaram o público a prestigiar o evento.

14

Dezembro 2018

Em exposições coletivas e individuais, foram
expostas obras dos artistas Edmilson Donizetti
do Nascimento, de Jacarezinho; Marina
Moura, de Jacarezinho; Selma Fogiatto, de
Jacarezinho, André Reis, de Jacarezinho,
Jucelino Biaginni, de Jacarezinho; Joãozinho

CULTURA

“Conseguimos ampliar os esforços já
realizados nos primeiros anos deste evento.
Ela cumpre com o objetivo de ser um espaço de
resistência e oportunidade para a comunidade
negra apresentar seus trabalhos. Ela também
faz com que a população e a comunidade
Para o diretor de cultura da UENP, James acadêmica reflitam sobre as relações
Rios, a Mostra cumpre com seu objetivo. étnico-raciais por meio da arte”, finaliza.
Caldeira, de Jacarezinho; Rodrigo Casteleira, de Maringá; Victor Melinda Yanes, de
Londrina, Thiago Ezídio, de Cornélio Procópio,
de Cornélio Procópio; e Clóvis Afonso Costa,
(CACosta), da cidade de Ourinhos.
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NASP OFERECE APOIO SOCIAL E PSICOLÓGICO À
COMUNIDADE ACADÊMICA DA UENP

Pensando na melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica e na proteção à saúde,
a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura, criou o Núcleo de Assistência Social e Psicológico (NASP) para atender a discentes,
docentes e agentes universitários dos três campi da Instituição com acompanhamento
psicológico, palestras e oficinas.
A equipe é formada pelas psicólogas Camila Zedu Alliprandini e Renata Oliveira
Masiero, pela assistente social Gabriela Flávia Pereira da Silva Siqueira e pela
acadêmica Stefany Rosolen. O projeto prevê ações que ofereçam apoio à
comunidade acadêmica no intuito de prevenir a depressão, o suicídio e outros
transtornos psicológicos.
Interessados entrar em contato pelo e-mail nasp@uenp.edu.br ou pelo
telefone 3525-3589 no setor da PROEC.
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