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UENP PARTICIPA DE

ENCONTRO

NACIONAL

discutiram questões concernentes às políticas públicas
para extensão universitária, política cultural para as
universidades brasileiras e o papel da extensão no
desenvolvimento territorial. Segundo os organizadores, o FORPROEX constitui um espaço propício não
apenas para debater esses assuntos, mas consolidá-los
como políticas extensionistas.

seguintes projetos: Bom Negócio Paraná, Capacitação
Tecnológica das Organizações Econômicas do Terceiro
Setor e Cinema e Comunidade: implementação de
espaços de cultura.

DE PRÓ-REITORES

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), da
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP),
participou, entre os dias 11 e 14 de maio, do 39º Encontro
Nacional do Fórum de Pró-reitores de Extensão das
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras
(FORPROEX). O evento, que ocorreu no campus de
São Bernardo do Campo, da Universidade Federal do
ABC, visou o reconhecimento e o fomento da atividade
extensionista, em especial, na formação acadêmica.
Na ocasião, a UENP foi representada pela Pró-Reitora
de Extensão e Cultura, professora Simone Castanho,
que participou de mesas redondas e conferências que

Equipe PATRONATO –CJ

Equipe NEDDIJ - CJ, PROEC e SETI

Prof. Rosalvo Schutz – Pró-Reitor de Extensão da UNIOESTE; Profª
Simone Castanho – Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UENP; Profª
Itana Gimenez – Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UEM e Profª
Marilisa do Rocio Oliveira - Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UEPG
Educação em direitos humanos - CJ
Equipe Bom Negócio Paraná –CCP

VISITA TÉCNICA

DA SETI NA UENP
e Cultura da UENP, professora Simone Castanho,
recepcionou as coordenadoras em uma reunião
administrativa que tratou de apresentar um panorama
das atividades realizadas na Instituição. O principal
objetivo foi de promover a aproximação entre a SETI,
a universidade e a comunidade beneficiada pelos
projetos.

Capacitação tecnológica das organizações econômicas do terceiro setor - CCP

A coordenação do programa Universidade Sem
Fronteiras (USF), da Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (SETI), composta pela professora
Sandra Cristina Ferreira e a técnica Isabel Cristina
Modesto, realizou visita aos projetos do USF
desenvolvidos na Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP). Na ocasião, a Pró-Reitora de Extensão
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No decorrer da visita, a equipe da SETI teve a
oportunidade de conhecer, no campus de Jacarezinho,
projetos como o Núcleo de Estudos e Defesas dos
Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ), o
Patronato Municipal de Jacarezinho e o projeto
Educação em Direitos Humanos. Já no campus Luiz
Meneghel, em Bandeirantes, a equipe encontrou
com os integrantes do projeto que visa a certificação
e registro de queijos artesanais e também os
participantes do projeto de implementação de ações
de promoção, prevenção e indicação de tratamento na
saúde bucal. Em Cornélio Procópio, foram visitados os

Implementação de ações de promoção, prevenção e indicação
de tratamento na saúde bucal -CLM

Equipe SETI, Vice – Reitor profº Fabiano Costa, Equipe PROAF e PROEC

Certificação e registro de queijos artesanais -CLM

Cinema e comunidade: implementação
de espaço de cultura
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COMITÊ DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO

DÁ INÍCIO ÀS ATIVIDADES
O Comitê de Iniciação à Extensão (COEX) iniciou
suas atividades administrativas no dia 06/07/2016,
em reunião realizada no Campus Luiz Meneghel, onde
foram apresentadas as diretrizes e as atribuições do
Comitê. Durante o encontro, as professoras Flávia
Teixeira Ribeiro Silva e Priscila Caroza Frasson
Costa assumiriam as funções de coordenadora e
vice-coordenadora, respectivamente.

Membros do COEX em sua primeira reunião no Campus Luiz Meneghel

UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL
A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
participou do 34° Seminário de Extensão Universitária
da Região Sul (SEURS), realizado pelo Instituto Federal
Catarinense entre os dias 3 e 5 de agosto, em Camboriú
– Santa Catarina. O evento, que acontece anualmente,
visa estimular a troca de experiências e saberes, além
de incentivar as produções e manifestações artísticoculturais produzidas por diversas instituições de ensino
superior.

A UENP foi representada por seus alunos e professores,
os quais realizaram 11 apresentações orais e um
minicurso.

O evento ainda contou com a participação musical de
Marco Aurélio e Wallace Lima, violinista e professor do
Centro Cultural Nilza Furlan, de Cambará.

UENP APOIA

MOSTRA DE TEATRO
DE JACAREZINHO
A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
apoiou, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEC) e Assessoria de Comunicação, a realização do
XII EnCena: Mostra de Teatro de Jacarezinho. O evento,
realizado de 6 a 14 de agosto na cidade de Jacarezinho,
contou com a abertura do espetáculo “LaCena”, do
Teatro Guaíra, além das diversas Companhias brasileiras
que se apresentaram durante toda a semana.

O trabalho mostra a importância de Rubem Braga na
literatura brasileira e apresenta um pouco da vida e obra
do autor por meio de painéis com fotos e fragmentos
de textos. A pró-reitora de Extensão e Cultura da
UENP, Simone Castanho, partilhou a alegria de poder
realizar exposição, levando-a à comunidade acadêmica
e externa. “Esta I Exposição Literária tem objetivo de
fomentar a arte da literatura nos espaços adjacentes de
nossa Instituição, principalmente neste Museu, que, a
partir de agora, passará a receber exposições literárias
e mostras artísticas”.

Pró- Reitores e diretores de extensão das Universidades da Região SUL –
34º SEURS

4

RUBEM BRAGA

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
realizou de 23 de junho a 22 de julho, a I Exposição
Literária da Instituição, com o tema “O Cronista Rubem
Braga - Entre o Real e o Imaginário”. A exposição, que
esteve instalada no Museu Dom Ernesto de Paula,
em Jacarezinho foi organizada pela Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (PROEC), em parceria com a
Associação de Amigos da Biblioteca Pública (AABiP)
de Ourinhos e Grupo Pesquisa Literatura e História:
Memória e Representação (Campus de Jacarezinho).

34º SEMINÁRIO
DE EXTENSÃO
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EXPOSIÇÃO LITERÁRIA SOBRE

De caráter consultivo e deliberativo, o COEX foi
instituído pela resolução 018/2015 CEPE/UENP e
está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEC). Consta em sua composição docentes,
discentes e agentes universitários dos três campi da
Instituição.

UENP PARTICIPA DO

Alunos da UENP e prof. ª Simone Castanho

UENP REALIZA

A produção do XII EnCena é uma realização da
Prefeitura Municipal de Jacarezinho, da Universidade
Estadual do Norte do Paraná (UENP) e do Sesc/Senac,
e coordenado pela técnica de atividades de Cultura
do Sesc, Elaine Sartori Diniz Stramare, pelo diretor de
Cultura da UENP, James Rios, e pela diretora de Cultura
da Prefeitura de Jacarezinho, Suzana Bett Baggio.
No dia 9 de agosto, os Centros de Ciências Humanas e
da Educação e Letras, Comunicação e Artes (CCHE), do
Campus de Jacarezinho, receberem o espetáculo “Frei
Molambo”, encenado pelo ator garaunhense Marcelo
Francisco, com direção e sonoplastia de Pacheco Neto.
O texto, cuja autoria é de Lourdes Ramalho, trata de
temas cotidianos como traição, miséria, soberba entre
outros aspectos sociopolíticos pelos quais muitas
sociedades enfrentam. A Cia de Teatro Popular de
Garanhuns encantou a comunidade acadêmica que
prestigiou o espetáculo.

Durante a abertura da Exposição, os acadêmicos Luiz
Matheus Périco (Pedagogia) e Francislaine Carvalho
(História) fizeram leitura dramática de duas crônicas
de Rubem Braga. Para Francislaine, foi a oportunidade
de conhecer um pouco mais sobre a obra do escritor.
“Rubem Braga é maravilhoso. Ele consegue escrever de
um jeito simples, e ao mesmo tempo ser muito profundo
no significado daquilo que escreve. Tenho certeza de
que quem passar por aqui vai sair querendo saber mais
sobre ele”, conclui Francislaine.
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PRIMEIRO CAFÉ

CULTURAL EM
JACAREZINHO
A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
realizou, no dia 24/05, o I Café Cultural UENP com o
tema “Democracia e Participação Popular”. O evento
aconteceu na Panificadora Molini’s e contou com a
presença de cerca de 100 pessoas de Jacarezinho e
região. O Café, realizado pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura (PROEC) e Assessoria de Comunicação, conta
com o apoio do SESC Jacarezinho, Grupo Dois Irmãos,
Panificadora Molini’s, Coordenadoria de Educação a
Distância e a Rádio Vlog da UENP.
O evento teve como convidado para conduzir as
discussões o professor Fernando Brito, pós-doutor em
Democracia e Direitos Humanos pela Universidade
de Coimbra – Portugal, e coordenador do programa
de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UENP.
“Foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez
que falei para um público tão variado. As pessoas
vieram, participaram, e isso foi muito bom”, comentou.
“Democracia e Participação Popular’ é sempre um
tema muito atual. Principalmente se levarmos em
conta o cenário político pelo qual estamos passando. É
um assunto que sempre deve estar em pauta”, disse o
professor.
Depois da apresentação do tema, o espaço foi aberto
para perguntas. A psicóloga Wanderly Pereira,
moradora de Jacarezinho, participou do debate.

6

1ª Edição - Agosto 2016

“Eu gostei muito da ideia de ver assuntos tão relevantes
sendo discutidos por um pós-doutor, fora da sala de aula.
Foi uma forma de ampliar o debate. Não deixá-lo restrito ao
ambiente acadêmico”, salientou. “Torço para que continue
assim. E que nos próximos encontros ainda mais pessoas
possam participar, porque é muito importante”, pontuou.

UENP PROMOVE

A atração musical do evento ficou por conta do músico
jacarezinhense Marcos Cleto. O evento, registrado em
vídeo, está sendo editado e, em breve, será disponibilizado
no canal da UENP no YouTube.

DE MEMÓRIA

I SEMINÁRIO

INTERDISCIPLINAR
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade
Estadual do Norte do Paraná realizou, de 11 a 13 de
julho, o I Seminário Interdisciplinar de Memória da
UENP. O evento aconteceu no PDE do Campus de
Jacarezinho. A ideia do evento foi promover um espaço
para discussão da cultura regional.
“Acreditamos que conhecer e debater a cultura da região
é fundamental para conservarmos a memória de quem
somos e do que somos. E, no ambiente universitário,
essa discussão se dá por meio do relato de experiências,
e de projetos de pesquisa e extensão que colaboram
veementemente para a manutenção cultural da região
Norte do Paraná”, explica a pró-reitora de Extensão e
Cultura, Simone Castanho.

Exposição
Durante o Seminário, também foi realizada a
exposição “Ourinhos: Memória em Movimento”.
A exposição é organizada pela Associação
de Amigos da Biblioteca Pública (AABiP)
de Ourinhos, que recuperou e digitalizou
documentos históricos relacionados à história
de Ourinhos e região. Segundo a sóciafundadora da AABiP, Neusa Fleury Moraes,
trazer a exposição para Jacarezinho foi uma
oportunidade de mostrar um pouco da história
da região. “A exposição traz recortes de jornais
que datam do início do século passado. É um
registro do nosso passado. E fazer com que esse
passado seja conhecido e preservado é uma das
missões da nossa Associação”, afirmou.

Durante os três dias de Seminário, foram realizadas
conferências, mesas redondas e oficinas. A professoradoutora Vânia Dutra Azeredo, da PUC-Campinas, foi
uma das conferencistas. Segundo ela, eventos assim
são fundamentais para a formação dos alunos. “São
momentos muito importantes para troca de ideias,
discussões e até mesmo para ajudar os acadêmicos a
definir o que farão como profissionais. Se serão de fato
pesquisadores e em quais linhas de pesquisa vão atuar”,
pontuou.
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PROJETO YOGA
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), da
Universidade Estadual do Paraná (UENP) e a Lotus
Studio Fitness, de Jacarezinho, ofertam, à comunidade
externa e acadêmica (estudantes, técnicos administrativos e professores), a prática de Yoga, que é realizada
todas as sextas-feiras, a partir das 18 horas, no Centro
de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), do Campus de
Jacarezinho. As aulas gratuitas são ministradas pelo
professor Paulo Triguis Schimit e tem duração de uma
hora. Podem participar das aulas, alunos, professores,
servidores e estagiários, além da comunidade externa.

culturais que não apenas àquelas voltadas para a
dimensão artística, com as quais trabalhamos mais”.
James salienta que, “o Yoga é uma oportunidade
de entrar em contato com a cultura oriental. E
essa oportunidade só se tornou possível graças à
colaboração do professor Paulo Triguis, que se dispôs
voluntariamente a transmitir seus conhecimentos. Por
isso, gostaria de aproveitar o ensejo para agradecê-lo
pela iniciativa e pelo carinho que tem tido com a UENP”,
salientou.

A ação, fruto de parceria, pretende propiciar a interessados o contato com a cultura do Yoga, com intuito
de fazer com esse público, por meio de práticas de
meditação, posturas e técnicas de respiração, tenha
melhor qualidade de vida. O professor Paulo Triguis
explica as práticas que serão desenvolvidas durante
as sessões. “Ministro as aula com vistas ao desenvolvimento holístico do ser, voltado principalmente para
o autoconhecimento prático, em que aprenderemos
a controlar a mente e as emoções, aprimorando com
técnicas psicofísicas a nossa interação com o próprio
corpo”, disse. “Gostaria de agradecer a iniciativa da
PROEC, pois, por meio dela, terei a oportunidade de
desenvolver a prática do Yoga, de forma gratuita para a
população”, pontua.
O diretor de cultura da UENP, James Rios, destacou
a importância das aulas de Yoga. “É muito importante
que a comunidade acadêmica e toda a população
de Jacarezinho tenham acesso às outras vertentes

Yoga: o que é?
Etimologicamente, a palavra Yoga vem do sânscrito e é originária da raiz verbal “yuj”, que significa
integrar, unir, totalizar. Em termos práticos, o Yoga possui a finalidade despertar a sensação de bem-estar,
através da integração do indivíduo, por meio do autoconhecimento e de diversas técnicas, dentre elas a
da meditação.
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