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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO
DA VITÓRIA LANÇA NOVA LOGO

ATÉ LOGO, PROFESSORA FAHENA!
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É uma releitura das antigas marcas,
conservando o conceito, mas
renovando a identidade visual da Uniuv.

Palavras faltaram para homenagear o
exemplo de ser humano que é
Fahena Porto Horbatiuk
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#VivaBemEstudeMelhor
é preciso crer que a
educação é o único
agente transformador
com plenas condições
de transformar o
mundo em um lugar
para se viver bem e
estudar melhor.
Nós acreditamos.
Reitor Prof. Alysson Frantz e Vice Prof. Lúcio Kürten dos Passos

O ano de 2015 já é tido
pela comunidade acadêmica
como um ano de transformação.
A cada dia uma nova história se
inicia diante do grande desafio
que é ser uma instituição pública
no Brasil. Entre tantas novidades
já proporcionadas a partir de um
novo modelo de gestão, que
prevê a integração de todos por
um objetivo maior, que é a
instituição de ensino, constrói-se
um novo modelo de viver bem e
estudar melhor. A campanha
institucional lançada em março
de 2015 mostra as vantagens de
se viver com a qualidade que só
as cidades do interior podem
oferecer. A qualidade de ensino,

que outrora se configurava como
um tabu dos grandes centros,
hoje não é mais uma premissa a
ser imposta. Trata-se meramente
de uma questão cultural a ser
superada. Prova disso é o
Ranking Universitário Folha de
São Paulo (RUF 2015) divulgado
no mês de setembro e que veio
como um grande presente
durante as comemorações de 41
anos da instituição.
Setembro sem dúvida foi
um mês especial. O Set List
Show, o festival de música da
U n i u v, c o n s e g u i u r e u n i r
diferentes gerações, artistas,
promotores e calouros,
resgatando a memória musical
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dos Festivais dos anos 1970.
Eventos como esse, somados ao
convênio internacional assinado
com a Universidade Tecnológica
de Kielce, mostram que o
trabalho que se faz aqui é muito
sério. Fruto de um anseio de
pessoas que durante anos
dedicam suas vidas por
acreditarem no potencial
universitário de nossas cidades.
Vive-se uma nova fase e
um momento histórico na
instituição. O propósito é único. E
o fortalecimento da marca, como
uma referência institucional,
consolida-se a cada novo dia. A
cada nova ação. A cada conteúdo
aprendido. A cada livro aberto e a

cada sorriso de satisfação. A
Uniuv é, de acordo com o RUF, a
melhor instituição para se estudar
na região de União da Vitória. É
também uma fundação municipal
autossustentável, em que tudo o
que arrecada é investido nela,
sempre em cumprimento à lei de
responsabilidade fiscal. É a prova
de que as instituições públicas no
Brasil, quando conduzidas com
responsabilidade, dão certo.
Para tanto é preciso crer
que a educação é o único agente
transformador com plenas
condições de transformar o
mundo em um lugar para se viver
bem e estudar melhor. Nós
acreditamos.
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Centro Universitário de União da Vitória
lança nova logo
Em um clima de
descontração e suspense, a
reitoria do Centro Universitário de
União da Vitória (Uniuv), lançou a
sua nova logo. Na noite do dia 31
de março, acadêmicos,
professores e funcionários
conheceram a nova identidade
visual da instituição.
O Reitor, Alysson Frantz,
explica que a nova logo foi
construída a partir da história da
instituição. “É uma releitura das
antigas marcas, conservando o
conceito, mas renovando a
identidade visual da Uniuv. Foi
feita por vocês e para vocês”,
exalta Frantz.
Lúcio Passos, Vice-Reitor,
contou ao público que a nova logo
da Uniuv, preserva gráficos e
elementos que fazem parte da
identidade da instituição e sua
ligação com a cidade de União da
Vitória. A marca possui traços que
caracterizam a sua localização
geográfica, caracterizada pelos
arcos, que lembram a Ponte do
Arco, ponto turístico da cidade.
Além das novas cores, com tons
de azul e verde, que remetem às
cores da bandeira da cidade e do
Estado, assim como o Rio Iguaçu
e à Terra dos Pinheirais.

Segundo Passos, “são
elementos que caracterizam os
valores culturais, sociais e
turísticos da cidade, que deve ser
lembrada pelas coisas boas e
não pelas tragédias”. A logo que

foi desenvolvida pelo professor
Fernando Gohl, teve boa
receptividade e agradou o público
presente no lançamento.
Posteriormente ao evento,
foi divulgada nas redes sociais da

instituição a nova logo.
Gradativamente os materiais
gráficos e visuais da Uniuv serão
alterados e divulgados para toda
a comunidade da cidade e região.

Viva bem. Estude Melhor.

Uniuv vive um novo momento, de transformação, união e integração
Em 2015, a Uniuv lançou
sua campanha institucional, “Viva
bem. Estude melhor”, unindo a
qualidade de vida da cidade do
interior, com o ensino superior
bem conceituado. A campanha
revela também, que grandes
oportunidades podem surgir sim
em qualquer lugar.
Neste ano, com o aumento
de parcerias, os investimentos
em laboratórios e na formação
continuada dos professores, a
Uniuv tem se tornado centro de

referência de ensino no Paraná.
Tu d o i s s o é r e v e l a d o n a
conceituação da instituição no
Ranking Universitário do Jornal
Folha de São Paulo, em que os
cursos estão ranqueados entre
os 20 melhores do Estado. Além
disso, a universidade foi
estrelada no Guia do Estudante
Abril, que é referência para
estudantes ao procurar
instituições de ensino de
qualidade.
No mês de agosto, a Uniuv

assinou convênio que permite
intercâmbio estudantil e cultural
com a Universidade de Kielce, da
Polônia, beneficiando seus mais
de dois mil alunos. O intercâmbio
tem previsão de início em 2016.
Como forma de comemorar os
bons resultados atingidos pela
Uniuv, alguns eventos foram
realizados neste ano para alunos
e colaboradores. Em junho
ocorreu a primeira festa junina da
instituição, o Dia de Arraiá, na
Sede em União da Vitória e no

Núcleo em São Mateus do Sul. E
em comemoração aos 41 anos da
universidade, foi realizado o
primeiro festival de música, o Set
List Show, que contou com
participantes de diversos cursos
e lotou o Cine Ópera.
A Uniuv vive um novo
momento, que é de
transformação, união e
integração, tornando evidente
que aqui se pode viver bem e
estudar melhor.
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Até logo, professora Fahena!
Palavras faltaram para homenagear o exemplo de
ser humano que é Fahena Porto Horbatiuk
Um dia em que as
palavras
faltaram, ou que
não foram suficientes para
representar a grandiosidade da
professora Fahena Porto
Horbatiuk. Todas as pessoas que
trabalham, que tiveram a
oportunidade de ter aula,
que participaram de
seus projetos e que
tiveram a felicidade de
conhecê-la, aos
poucos estão se
despedindo da amada
professora.
Na tarde do dia
11 de junho, não foram
funcionários, alunos,
reitores e pró-reitores,
foram amigos que singelamente
homenagearam Fahena, no
Centro Universitário de União da
Vitória (Uniuv). A sala de eventos
foi preenchida de apenas um
sentimento, amor. Amor a uma
pessoa que dedicou a vida ao
ensino, a transmitir carinho e
atenção a todos que sempre a
procuraram para pedir ajuda,
conselhos, uma palavra de
incentivo.
Para o Reitor Alysson
Frantz, falar da Fahena é falar de
um exemplo de ser humano.
“Para dizer algo sobre a Fahena,
eu tenho que fechar os olhos e
voltar a ser criança, com a
ingenuidade de uma criança, da
pureza de uma criança. Assim,
talvez eu possa quiçá falar
alguma palavra que venha a sua
grandiosidade. Uma
grandiosidade de alma, de
espírito, de ser humano”, relata.
Seriam horas e horas para
relembrar e contar tudo que a
professora fez não só pela Uniuv,
mas por todos os lugares em que
trabalhou e desenvolveu projetos
que contribuíram muito com
nossas cidades. Citando um
versículo da Bíblia, Padre Abel
Zastawny, homenageou sua
grande amiga. “Como é bonito
ver um mensageiro correndo
pelas montanhas, trazendo
notícias de paz, boas notícias de

Pe. Abel Zastawny,

Fahena e Paulo Ho

salvação. Foi isso que a Fahena
fez aqui em União da Vitória
durante todos esses anos. O que
ela fazia? Levava boas notícias,
levava bons conselhos, levava
para onde ela estivesse uma
mensagem de alegria, uma
palavra de entusiasmo,
incentivo”, exalta.
Em nome da Pastoral
Universitária, do Ministério
Universidades Renovadas da
Diocese de União da Vitória e dos
grupos de orações de todas as
faculdades, a acadêmica Evelyn
Solareviski agradeceu Fahena
por todos os momentos que
puderam compartilhar juntas. “A
senhora é um ótimo exemplo de
vida a seguirmos, mulher
dedicada, forte, temente a Deus.

rbatiuk.

Sempre disposta, sempre nos
ouvindo e nos orientando.
Professora Fahena eu diria que
você deixaria um vazio em
nossos corações, mas com tanta
coisa que a senhora fez e nos
ensinou estamos com os
corações muito mais cheios
agora, do que antes de a
conhecermos. Nós amamos
você”, diz.
O V i c e - R e i t o r, L ú c i o
Passos, emocionado, disse
apenas três palavras em
homenagem a Fahena. “Eu te
amo”. A emoção tomou conta de
todos, mas a professora Angela
Farah, demonstrou todo seu
sentimento e dos professores da
instituição, revelando a principal
característica da homenageada.

“A professora
F a h e n a
consegue olhar
para as pessoas e
ver coisas que nem elas sabem
que elas têm. Capacidades que
nem elas sabem que tem. Ela
consegue olhar para as pessoas,
ver o que elas têm de melhor e
respeita isso. Ela não pede para a
pessoa ser mais do que ela é,
pede para a pessoa ser aquilo
que ela luta para ser, pois sabe
como é difícil ser o que se é e ela
valoriza isso a cada instante”,
expressa.
J a i r o Vi c e n t e C l i v a t t i
primeiramente pede desculpas à
professora. “Hoje é difícil. Difícil
porque vou falar de uma pessoa
que marcou a minha vida, de
minha família e de muita gente.
Uma pessoa que inicialmente
tenho que pedir desculpa, pelo
egoísmo de fazer quase que uma
chantagem emocional de pedir
para ela ficar na instituição mais
um pouco, mesmo sabendo que a
senhora tinha a necessidade de
avançar na sua vida. Falar da sua
vida profissional, eu nem sei
como, retratar todo o trabalho que
a senhora fez pela sociedade, de
todo seu trabalho aqui dentro da
Uniuv. As ações da Fahena na
Uniuv, nunca foram profissionais,
todas as suas ações sempre
tiveram amor e carinho”, conta.
Desde o momento em que
Fahena descobriu que seria
homenageada já estava muito
emocionada. Quando
começaram as falas, fotos,
vídeos, poesia, não havia como
conter as lágrimas de emoção,
com tudo que havia sido
preparado para se dar um dos
últimos abraços. “Sempre gostei
de estar em sala de aula, estar
com meus alunos. Dar aula é a
melhor coisa da vida. Eu também
estou triste, sofrendo por sair da
Uniuv, por deixar meus amigos.
Mas vou levar todos vocês
comigo, cada rostinho, cada
história”, revela a professora
Fahena.
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Clínica Odontológica da Uniuv
atende cerca de 300 pacientes por mês
Atendimentos são realizados sem custos à população
A Clínica Odontológica do
Centro Universitário de União da
Vitória (Uniuv) está se tornando
um centro de referência
acadêmica no sul do Paraná e
v e m a u m e n t a n d o
gradativamente o número de
serviços prestados. Isso se deve
à qualidade dos atendimentos e
sua gratuidade, assim como pela
parceria com a 6ª Regional de
Saúde, que encaminha pacientes
dos munícipios de Antônio Olinto,
Bituruna, Cruz Machado, General
Carneiro, Paula Freitas, Paulo
Frontin, Porto Vitória, São Mateus
do Sul e União da Vitória para
consultas.
O atendimento é requisito
para a formação dos estudantes
que iniciam a prática a partir do
quarto semestre. É a conciliação
e n tre te o ri a e p rá ti ca co m
situações e pacientes reais. A
infraestrutura é completa e conta
com 13 cadeiras para
atendimento simultâneo na
Clínica 1. Os pacientes podem
contar com cirurgias (extração e
remoção de lesões), periodontia
dentística (remoção de cáries,
obturações e tratamentos
gengivais), estética (restauração)
e profilaxia. Na sexta-feira, existe
uma clínica especial, que é a de
pediatria. Para o segundo
semestre, estão previstos
tratamentos ortodônticos.
Mensalmente já são
realizadas cerca de 300
consultas e atendimentos, em
três horários, manhã, tarde e
noite. A previsão de entrega da
obra das três novas clínicas é
para novembro, assim, o número
de pacientes tende a triplicar.
Todo o trabalho clínico
recebe a supervisão dos
professores que durante cirurgias
mais complexas conduzem os
procedimentos. Para a
professora Raisa Hintz, o
atendimento aos pacientes é
essencial para a formação do
acadêmico. “Com esse aumento
no número de atendimentos, os
alunos passam a ter uma
produtividade maior e
acumulando experiência, o que é

muito bom, pois a odontologia se
destaca na prática”, conta.
Programa GraduaCEO
O Programa GraduaCEO
foi criado numa parceria entre os
Ministérios da Saúde e
Educação, e constitui uma série
de ações e serviços de saúde
bucal a serem desenvolvidas e
prestadas pelas Instituições de
Ensino Superior com curso de
graduação em Odontologia. Após
a parceria com a 6ª Regional de
Saúde, a Uniuv está em fase de
negociação com o Estado para
ser incluída no Programa.

AGENDAMENTOS
A Clínica de Odontologia da Uniuv possui uma secretaria, que funciona
nos períodos da manhã e tarde, no prédio do CEMAD. Qualquer pessoa
que desejar ser atendida, basta cadastrar-se de segunda a sexta-feira,
pessoalmente, ou pelo telefone 42 3522 0553.
Os vestibulandos que desejam cursar Odontologia e possuem o
interesse em conhecer a estrutura do curso, podem agendar uma visita
com a coordenação pelo email: coordena.odontouniuv@hotmail.com,
com a Prof. Raisa ou Marcelo.
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II Jogos Intercursos
termina em clima de festa
Arquitetura e Urbanismo é bicampeão geral

Com todos os cursos da
instituição envolvidos, o II Jogos
Intercursos, do Centro
Universitário de União da Vitória,
superou a expectativa não só dos
organizadores, mas de todos que
estavam envolvidos na
competição.
O evento aconteceu dos
dias 03 a 11 de agosto, e foi uma
grande oportunidade para a
integração dos acadêmicos. “Foi
a chance de conhecer pessoas e
fazer novos amigos. Além de
incentivar a prática da atividade
física”, exalta o professor e
organizador, Joel José de Lima.
Nesta edição, os
campeões na categoria futsal
feminino foram Educação Física,
Arquitetura e Urbanismo e
Engenharia Ambiental. No futsal

Os mascotes animaram as torcidas e foram uma atração a parte na competição.

masculino, Educação Física,
Secretariado Executivo e
Arquitetura e Urbanismo. Na
nova modalidade do evento,
Cabo de Guerra, os ganhadores
foram Ciências Contábeis,
Arquitetura e Urbanismo e

Engenharia Civil (manhã).
Na volta às aulas, era
possível perceber nos
corredores da Uniuv a
movimentação dos acadêmicos
na organização das torcidas. O
que se viu no complexo

esportivo durante a competição
foi muita animação, mascotes
dos times movimentando os
alunos, faixas gigantes, cartazes,
balões, apitos, batuques dando
incentivo para as equipes em
quadra.
O título geral dos jogos é a
soma dos pontos acumulados
nas modalidades e também da
participação da torcida. O curso
de Arquitetura e Urbanismo foi
bicampeão, com 612 pontos, em
segundo, Comunicação Social
com 600 e, em terceiro, Ciências
Contábeis com 560.
Houve ainda a premiação
para artilheiros e goleiros menos
vazados. Na categoria futsal
feminino, a ganhadora foi Uná
Manfredini, com dois gols
sofridos, e também as artilheiras
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Para a equipe organizadora, os jogos superaram as
expectativas, tanto na participação quanto na organização
dos cursos.

Kelly Neppel e Jaqueline Moraes,
empatadas em sete gols. No
futsal masculino, o artilheiro foi
Vinicius Dal Mas com cinco gols,
e o goleiro menos vazado,
Hercules Szimanek, com três
gols sofridos.
P a r a a e q u i p e
organizadora, os jogos
superaram as expectativas, tanto
na participação quanto na
organização dos cursos. “É
importante destacar que embora
os jogos tenham caráter
competitivo e as equipes
apresentaram bom índice
técnico, foram as torcidas que
chamaram a atenção, por sua

criatividade. Vale destacar que os
jogos precisam se reinventar a
cada ano, com novas
modalidades bem como dar
atenção especial às torcidas, que
demonstraram muito empenho
nesta edição”, relata Lima.
A organização do II Jogos
Intercursos Uniuv é do curso de
Bacharelado em Educação
Física, que conta com o apoio dos
cursos de Jornalismo,
Publicidade e Propaganda,
Secretariado Executivo,
Sistemas de Informação e do
Diretório Acadêmico XXX de
Abril.
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Cursos da Uniuv estão entre os 20 melhores do Estado
Dados são do Ranking Universitário Folha que avalia o ensino superior brasileiro

RANKING UNIVERSITÁRIO
FOLHA 2015
classificação No estado do paraná

ENGENHARIA AMBIENTAL
No dia 14 de setembro foi
divulgado o Ranking Universitário
Folha (RUF), que é uma avaliação anual do ensino superior do
Brasil realizada pelo jornal Folha
de São Paulo desde 2012.
No ranking de universidades estão classificadas as 192
instituições brasileiras, públicas e
privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.
No ranking de cursos é
possível encontrar a avaliação de
cada um dos 40 cursos de graduação com mais ingressantes no
Brasil, a partir dos indicadores:
ensino e mercado. Em cada
classificação são considerados
os cursos oferecidos por universidades, por centros universitários
e por faculdades.
Os dados que compõem
os indicadores de avaliação do
RUF são coletados por uma
equipe da Folha em bases de
patentes brasileiras, de periódicos científicos, do Ministério da
Educação (MEC) e em pesquisas
nacionais de opinião feitas pelo
Datafolha.
O Centro Universitário de
União da Vitória (Uniuv) teve 11
cursos avaliados pelo RUF, foram
eles Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Sistemas de
Informação (Computação),
Ciências Contábeis, Educação
Física (Licenciatura e
Bacharelado), Engenharia
Ambiental, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção,

Jornalismo e Odontologia.
Em um comparativo feito
entre os anos de 2014 e 2015,
entre instituições públicas e
privadas do Paraná, pode-se
perceber a evolução dos cursos
da Uniuv no ranking, que estão
entre os 20 melhores do Estado.
Isso é resultado do investimento
da universidade em capacitação
de professores, que são revertidos na melhor formação dos
acadêmicos.
Segundo o Vice-Reitor,
Lúcio Passos, o modelo de
instituição pública, sem fins
lucrativos em que tudo o que
arrecada tem de ser revertida
para ela mesma, ou em benefício
de seus estudantes, gera grandes resultados. “Em meio a crise
financeira vivida pelas universidades brasileiras, a Uniuv é um
exemplo de como as fundações
públicas, sem fins lucrativos e
autossustentáveis dão certo”,
conta.
Para o Reitor, Alysson
Frantz, é um orgulho estar entre
as melhores instituições de nosso
Estado. “Isso é o esforço de toda
uma equipe que trabalha em prol
do desenvolvimento da educação
superior da região, especialmente da Uniuv”, expressa.
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Como é feito o Ranking de Cursos
Norte
8.3%

distribuição
de universidades
pelo país

Nordeste
19.3%

qualidade de ensino

4 indicadores

meses

4

milhões

foi o tempo de trabalho
da equipe responsável
pelo ruf

centro-oeste
7.3%
sul
24%

8

é o número de campos
da planilha que
contém o ranking

sudeste
41.1%

64 pontos

44 pontos

8

pesquisa datafolha realizada com
726 professores que avaliam cursos
de graduação para io inep-mec

proporção de docentes com
doutorado e com mestrado na
instituição (dados mec)

proporção de professores
com dedicação integral e
parcial (dados do mec)

8

4

nota do curso no enade
(exame nacional de
desempenho de estudantes)

avaliação do mercado
36 pontos
pesquisa datafolha com 2.222
profissionais da área de recursos
humanos de empresas

Cursos da Uniuv recebem
selo Guia do Estudante Abril 2015
Guia serve de referência a estudantes que procuram universidades de qualidade
O Guia do Estudante Abril
surgiu em 1984 com o propósito
de orientar os estudantes a
escolher a melhor profissão de
acordo com as afinidades de
cada um, estrelando cursos de
diversas universidades. Neste
ano, o Centro Universitário de
União da Vitória (Uniuv), recebeu
estrelas nos cursos de
Administração (União da Vitória e
São Mateus do Sul), Ciências
Contábeis, Jornalismo e
Secretariado Executivo.
Segundo o Reitor, Alysson
Frantz, o resultado é fruto de um
trabalho dedicado e que
preconiza os mais altos valores
da educação superior. “A Uniuv

vem se mantendo com
frequência na mais tradicional
publicação para estudantes que
se conhece. É uma honra estrelar
cursos no Guia do Estudante”,
relata.
O Guia vem servindo de
referência para milhões de
estudantes e vestibulandos do
país, que procuram uma
instituição de ensino superior de
qualidade, por região e área de
atuação. Os cursos estrelados e
os demais ofertados pela
instituição farão parte da
publicação Guia do Estudante Profissões Vestibular 2016, que
começa a circular nas bancas a
partir do dia 9 de outubro de 2015.
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Convênio entre Uniuv e Universidade de Kielce é assinado
Programa de intercâmbio cultural e estudantil inicia no próximo ano letivo

Desde a primeira visita da
reitoria da Universidade de
Kielce, em fevereiro, o Centro
Universitário de União da Vitória
(Uniuv), vem se preparando para
que no dia 26 de agosto, o
convênio que permite
intercâmbio estudantil e cultural,
de professores, alunos e
funcionários fosse assinado.
Durante os seis meses de
conversas entre as reitorias das
instituições, a Uniuv já se
preparava com palestras sobre a
Polônia no âmbito estudantil,
cultural e social. Além disso, a
professora Ludmila Pawlowski,
está lecionando o curso de língua
polonesa, que teve início em
setembro, na universidade.
A Polônia desenvolveu um
programa de estudos de
graduação e pós-graduação
exclusivamente aos estrangeiros
de origem polonesa, que ainda
não completaram 26 anos de
idade, com bolsas de até 100%,
em faculdades públicas. A única
exigência é da fluência em
polonês. Uma oportunidade
grande para uma região como a
do sul do Paraná, onde
descendentes de imigrantes
permaneceram com o uso da
língua natal.
Assim, a reitoria da
Universidade Tecnológica de
Kielce, realizou uma pesquisa na
região, e encontrou três
universidades paranaenses que
preenchem os requisitos
necessários para que sejam
efetuados convênios estudantis,
permitindo intercâmbio entre as
instituições. A Uniuv, além de

burocracia”, afirma Alysson
Frantz, reitor da Uniuv.
Após a assinatura do
convênio, as próximas etapas a
serem definidas são o processo
seletivo, a duração do
intercâmbio, valores, entre outros
aspectos. O que a reitoria da
Uniuv espera é que os alunos
possam estudar na Polônia a
partir do próximo ano letivo. É o
primeiro programa internacional
da instituição e envolve seus dois
mil alunos.
Show com Banda Wolosatki
encanta público no Cine Ópera
Stanislaw Adamczack (Reitor da Universidade de Kielce) e Alysson Frantz
(Reitor da Uniuv), assinam convênio de intercâmbio estudantil e cultural.

A Banda Wolosatki encantou o público com suas composições.

preencher as condições do
programa, possui cursos em
comum e funciona nos mesmos
moldes de Kielce. É uma
instituição pública, sem fins
lucrativos e tudo o que arrecada
tem que ser revertido para ela
mesma ou em benefício de seus
estudantes.
A Universidade de Kielce
encontrou um caminho mais
curto de comunicação com a
Uniuv para firmar o convênio. O
primeiro contato dos poloneses

foi a partir dos padres Abel
Zastawny e Kazimierz Dlugosz e
não pelo Ministério da Educação.
O reitor Stanislaw Adamczack
acredita que os projetos que
começam a partir do
envolvimento do povo têm mais
chance de dar certo do que os
que surgem do governo.
“Aproveitando essa abertura, nós
entendemos que esse contato
direto com as universidades
facilita o andamento do
programa, com menos

Enquanto os reitores das
instituições estavam reunidos,
durante a manhã, para assinatura
do convênio, os integrantes da
banda Wolosatki foram
recepcionados pelos alunos do
Coltec e da graduação. Durante
algumas horas, todos puderam
trocar experiências e ainda se
divertir com as músicas
preparadas pelo colégio, bem
como uma “palhinha” dos
poloneses.
À noite, com o Cine Ópera
lotado, a banda encantou o
público com suas composições
em estilos de rock, reggae e
blues. Mas a surpresa ficou para
o final do show, onde o público
conferiu um pout-porri com
clássicos da música brasileira.
O show contou com o
apoio da Prefeitura e Secretaria
Municipal de Cultura de Porto
União, bem como a presença do
prefeito Anízio de Souza.
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faça uma pós-graduação e deixe que
os outros corram atrás de você:
ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,
CONTÁBIL E CONTROLADORIA, 9ª edição
ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO
E EXECUÇÃO DE OBRAS
ESPECIALIZAÇÃO EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL
ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA SUSTENTÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
MBA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,
LIDERANÇA E NEGÓCIOS

pos.uniuv.edu.br
42 3522-1837 | Av Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856 | União da Vitória | PR
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Lutando pelo iguaçu
4ª EDIÇÃO | 2015

Projeto retira 1,7 tonelada
de lixo do Rio Iguaçu
Quarta edição contou com maior número
de voluntários e entidades

QUANTIDADE DE LIXO
RETIRADA DO RIO IGUAÇU
EM 2012: UMA TONELADA
EM 2013: 1,5 TONELADAS
EM 2014: 1,6 TONELAD
AS
Promovido pelo curso de
Engenharia Ambiental, do Centro
Universitário de União da Vitória
(Uniuv), o Projeto Rio Limpo
retirou 1,7 tonelada de lixo do Rio
Iguaçu. O evento contou com
maior número de voluntários e
envolvimento de entidades,
empresas e associações de
nossa cidade.
O sábado ensolarado do
dia 27 abril contribuiu muito com o
evento, em que 15 barcos saíram
do Clube Náutico Hobi e
percorreram o trajeto entre a
Ponte do Arco até Porto Vitória.
Foram retirados do rio pneus,
materiais recicláveis, lixo
eletrônico e entulho. Até o fim da
tarde, vários sacos brancos
foram descarregados dos barcos,
cheios de materiais que
demoram muito tempo para se
decompor e prejudicam a
natureza.
Segundo a coordenadora
do projeto, a professora Lisandra
Kaminski, a procura da

população foi maior neste ano.
“Muitas pessoas queriam
participar e tudo indica que a
população está mais consciente
em relação à preservação
ambiental”, relata.
Para o Vice-Reitor, Lúcio
Passos, a população está cada
vez mais preocupada com a
preservação ambiental,

principalmente com o Rio Iguaçu.
“As pessoas já entenderam a
importância social do evento, e
por isso estão aderindo cada vez
mais à causa do Projeto Rio
Limpo”, conclui.
O evento contou com a
participação do curso de
Odontologia, que realizou a
escovação de dentes com as

crianças. Acadêmicos e
professores de Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia
Ambiental, produziram oficinas
de brinquedos, pintura de rosto e
desenhos para colorir. O curso de
Educação Física proporcionou
atividades esportivas aos
presentes. O Projeto Envolver,
organizado pelos alunos de
Comunicação Social, promoveu
a ação “Adote um Veterano de
Rua”, com uma feira para adoção
de cães.
Foram parceiros do
Projeto Rio Limpo o Grupo Hobi,
Clube Náutico Hobi, Novacki,
SESI/SENAI, Grupo Ravanello,
Hotel 10, Ecovale, De Lima
Transportes, Secretaria de Meio
Ambiente de União da Vitória,
Benghi Materiais de Construção,
Associação de Pesca Médio
Iguaçu, Exército e Rotary Clube
Porto União. Ainda contou com o
apoio do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), IBAMA, Sanepar e
Prefeitura de União da Vitória.
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Uniuv realiza
seu primeiro Dia de Arraiá
Festa Junina foi realizada em
São Mateus do Sul e União da Vitória

Em uma quarta-feira pela
manhã, as alunas do Coltec
Gabriela Covalchuk, Rafaela
Sampaio e Mylena Mattiola foram
até a reitoria e propuseram a
Alysson e Lúcio a ideia de realizar
uma festa junina para a confraternização dos estudantes. Em uma
segunda conversa, na sextafeira, o primeiro Dia de Arraiá
começava a ser organizado pelos
alunos do Coltec, acadêmicos da
Uniuv e Diretório Acadêmico.
Desta forma, a festa envolveria
toda a comunidade da instituição,
familiares e amigos.
Assim, nos dias 09 e 10 de
junho, o que se via eram bandeirinhas por todos os lados, barraquinhas de comes e bebes,
música animada, quadrilhas,
casamento caipira, cadeia,
brincadeira do cotonete e muita
descontração. Esse foi o clima
encontrado no Centro
Universitário de União da Vitória
(Uniuv), no núcleo de São Mateus
do Sul e na sede em União da
Vitória. A festa aconteceu em
horário de aula, das 08h às 12h e
19h às 22h.
Para o Vice-Reitor, Lúcio
Passos, foi gratificante ver e
participar da confraternização

A festa junina
passa a ser
um evento
permanente
em nosso
calendário.

dos acadêmicos, familiares e
amigos. “Esse é o novo clima da
Uniuv, de união, integração e
também confraternização.
Agradecemos a ideia e o envolvimento dos alunos e funcionários
para organizar o Dia de Arraiá. A
festa junina passa a ser um
evento permanente em nosso
calendário”, conta.
Com todo esse envolvimento dos alunos não só na
organização da festa, mas também na participação massiva,
ficou evidente a importância da
confraternização dentro da
instituição. “Demonstramos com
o Dia de Arraiá que com um clima
agradável e descontraído, pode
se viver bem e estudar melhor”,
relata o Reitor, Alysson Frantz.
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Aniversário da Uniuv é comemorado com

Evento celebrou os 41 anos da instituição com o Cine Ópera lotado
Como comemorar o
aniversário do Centro
Universitário de União da Vitória
(Uniuv) de uma maneira diferente
era a pergunta que estava no ar
há alguns meses entre a reitoria,
mas a resposta logo chegou. A
partir de um acervo de fotos do
Festival da Canção da Juventude
que acontecia na década de
1970, ao qual o Vice-Reitor Lúcio
Passos teve acesso, se pensou
na possibilidade de resgatar a
história do evento, bem como a
probabilidade de a instituição
realizar o seu primeiro festival de
música.
Assim, se deu início à
produção do documentário
“Enquanto houver música,
cantaremos histórias...”, no qual
foram entrevistados pela equipe
da Doing/Agexcom participantes,
jurados e organizadores do
festival que acontecia em nossas
cidades em 1970. A partir desse
resgate, teve início a organização
do Set List Show, com seletivas
internas entre acadêmicos,
professores, funcionários e
alunos do Coltec, resultando em
nove candidatos dos cursos de
Engenharia Civil, Sistemas de
Informação, Odontologia,
Ciências Contábeis, PósGraduação e Colégio Técnico.
No dia 18, o aniversário da institu-

1º Lugar: Jéssica Dal Bó

2º Lugar: Banda Redline

3º Lugar: Deiwerson e Daiara

ição foi comemorado com toda a
comunidade acadêmica, colaboradores e de nossas cidades, que
lotaram o Cine Ópera. O evento
teve início com o Reitor Alysson
Frantz, que contou aos espectadores o bom desempenho da
instituição no Ranking
Universitário da Folha de São
Paulo e apresentou o documentário. Em seguida a banda
Hardways dava abertura à sua
participação especial no Set List
Show.
A apresentação do evento
ficou por conta do Vice-Reitor
Lúcio Passos, que trouxe ao
palco cada candidato entre
cantores solo, duplas e bandas,
que tinham como abertura de
suas performances um pequeno
vídeo contando um pouco sobre
suas histórias com a música.
Após as apresentações todos
puderam interagir com a plateia,
bem como com os jurados.
Os vencedores foram Jéssica Dal

Bó (Odontologia), Banda Redline
(Odontologia e Ciências
Contábeis) e a dupla Deiwerson e
Daiara (Pós-Graduação).
Para Frantz, é um honra
estar à frente da instituição nesse
momento de transformação,
união e integração, em que fica
evidente que aqui se pode viver
bem e estudar melhor. “Nosso
sentimento é de gratidão pelos
acadêmicos, colaboradores e
sociedade que tem nos apoiado e
tornando nossos eventos um
sucesso”, conta.
Jéssica Dal Bó, ganhadora do Set List Show, conta que
todos são vencedores por terem
subido no palco e se apresentado
para todo aquele público. “Fiquei
muito feliz em conquistar o
primeiro lugar em meio a tantos
talentos que também participaram. Obrigada, família e amigos
que estavam lá torcendo, vocês
fizeram toda a diferença”, expressa.

Passos se sentiu muito à
vontade para interagir com a
galera e estimular a participação
no evento. “Apresentar o Set List
Show foi muito legal, especialmente por ter sido em formato talk
show, em que a descontração é
livre e a interação dos espectadores, jurados e candidatos foi bem
positiva”, relata.
O Set List Show contou
com a presença de personalidades importantes de nossas
cidades, entre eles Ari Passos e o
Dr. Willy Jung, idealizadores e
organizadores do festival da
Canção da Juventude de 1970. O
evento contou com o apoio da
Secretaria Municipal de Cultura
de Porto União, que realizou uma
exposição de fotos do Festival da
Canção da Juventude, na entrada do Cine Ópera. Apoiaram
também a Polenta Records e
Dalgallo Music.
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Programa de Incentivo à Pesquisa
Acadêmica possui bolsa-auxílio
PIPA permite a continuidade de pesquisas de 2014
O Programa de Incentivo à
Pesquisa Acadêmica (PIPA)
s u r g i u e m 2 0 11 , q u a n d o
professores de vários colegiados,
em conjunto com a Pró-Reitoria
de Ensino e Direção Acadêmica
do Centro Universitário de União
da Vitória (Uniuv) se reuniu para
formar uma comissão de
produção científica acadêmica da
instituição.
A partir de 2013, a

Comissão de Produção Científica
elaborou um novo regulamento
para a Comissão e também do
PIPA, que previa o pagamento de
bolsas a estudantes que
participassem de projetos de
pesquisa propostos por
professores da Uniuv em todas
as áreas do conhecimento. Em
2014 o novo regulamento foi
aprovado, abrindo as inscrições
para bolsistas com auxílio.

Projetos do PIPA em vigor
em outubro de 2015
Projeto

Orientador

Participantes

Degradação da lignina por processo oxidativos com UV/H2O2

Flávia Moissa

Paola de Almeida Gomes Cordeiro

Doenças Sistêmicas e a Reabsorção Óssea Alveolar

Edna Padilha

Karen Konkel
Marina Gatto

Estudo da qualidade das águas de poços artesianos dos municípios

Juliane Boiko

Francieli Ulbinski
Vanessa Moro Valcanouver

de União da Vitória, PR e Porto União, SC
Educação Financeira nas Escolas: Experiências e Aprendizagem
Grupo de Educação Ambiental

Mayara Ananda Gauer
Josiane

Letícia Tander

Andrea

Francini Karpinski
Ana Carla Rosgoski Chicanoski

Rafael R. Rossoni
Rafael R. Rossoni

Everton Follador
Marcela Carneiro Monte
Norberto J. Polsin Jr.

Proposta para caracterização do solo de União da Vitória e região

Elaine Ribeiro

Roger Augusto Dobeck Marquatz
Rafael Frankowski Pinto

Química verde no tratamento de efluentes industriais: emprego de

Mayara Ananda Gauer

Alessandra Bet

coagulantes naturais em substituição aos coagulantes inorgânicos

Juliane Boiko

Ondas mecânicas, eletromagnéticas e seus efeitos

Resistência do concreto em pequenas e médias obras

Utilização em compósitos de partículas de eucalipto e resíduos

Soraya Abrahão

Wander Felipe Diesel
Diego Maurer

Flávia Moissa

Douglas Waismann

gerados na produção de energia durante a queima de cavacos de

Assim, o PIPA é uma modalidade
de pesquisa acadêmica
desenvolvida por alunos de
graduação em diversas áreas do
conhecimento. Em 2015, as
inscrições abriram no mês de
abril e agosto e atualmente
existem 18 projetos em
andamento, com 29 bolsistas e
cinco voluntários.
Os projetos de pesquisa
em andamento envolvem
acadêmicos dos cursos de
Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Arquitetura e
Urbanismo, Engenharias,
Ciências Contábeis,
Odontologia, Secretariado
Executivo e Sistemas de
Informação. O Programa possui
bolsa-auxílio e os alunos
dedicam quatro horas semanais
ao projeto de pesquisa.

números do pipa
Número total de bolsistas: 29

eucalipto

Valor das bolsas: R$200,00
Avaliação da arborização urbana de União da Vitória – PR
Aprimoramento de jornal e revista laboratório do curso de Jornalismo

Dialogando com a Uniuv

Gilda Ayres Botão

Celito Ramon Pauluk

Edinei W.

Matheus Wolney Iltchechen
Raissa Alzira Santoro Javarini

Fahena Horbatiuk

Enedina Pereira

Ana Inêz Schreiner

Mary Anny Leal Santos

Wanilton Dudek

Paula Beatriz Kienen Schreiner
Mariana Baufleur

memoriais descritivos da região de União da Vitória – PR
Jornalismo e história: memórias de guerra no Vale do Iguaçu

Angela Farah
Murocromia: propaganda e arte nos muros da cidade

Fernando Gohl

Gabriela Borges de Souza
Kathleen Hoberg Andre
Bruno M. Marcincichen

Sistema de informação online e gerenciamento do Encontro Anual de

Ricardo Vergutz

Flávia E. Geisler

Ana C. Bostelmann

Amanda Letícia Neves

Produção Científica do Centro Universitário de União da Vitória
Uniuv 40 anos história

Distribuição das bolsas
por Curso
Engenharia Ambiental: 8

Ana C. Bostelmann
Identificação de registros históricos: mapas, plantas, croquis e

Número de projetos em vigor: 18

Engenharia Civil: 5
Arquitetura: 2
Ciências Contábeis: 1
Engenharia de Produção: 1
Secretariado Executivo: 1
Odontologia: 2
Informática de gestão: 1
Publicidade e propaganda: 5
Jornalismo: 3
Voluntários: 5

Vestibular de

É tempo de ousar, explorar, evoluir.
Esteja aberto a novas aventuras.
Crie. Contribua. Pertença.
Só assim podemos mudar o mundo.
Vá em frente, siga a carreira
dos seus sonhos.
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• ADMINISTRAÇÃO • SECRETARIADO EXECUTIVO
• CIÊNCIAS CONTÁBEIS • ARQUITETURA E URBANISMO
• JORNALISMO • PUBLICIDADE E PROPAGANDA
• ENGENHARIA CIVIL • ENGENHARIA AMBIENTAL
• ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
• EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA E BACHARELADO)
• ODONTOLOGIA • SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

@uniuv

@uniuv_oficial

ADMINISTRAÇÃO

R$ 473,88

*

Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória e
São Mateus do Sul

PUBLICIDADE
E PROPAGANDA

R$ 630,16 *
Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória

/UNIUV

SECRETARIADO
EXECUTIVO

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

R$ 473,88 *

R$ 473,88 *

Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória

ENGENHARIA CIVIL

R$ 730,98

ARQUITETURA
E URBANISMO

*

Semestral
Matutino e Noturno
Duração: 10 Semestres
Local: União da Vitória

Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória

R$ 730,98

*

Semestral
Noturno
Duração: 10 Semestres
Local: União da Vitória

ENGENHARIA
AMBIENTAL

ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO

R$ 685,61 *

R$ 730,98 *

Semestral
Noturno
Duração: 10 Semestres
Local: União da Vitória

JORNALISMO

R$ 630,16 *
Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória

EXTENSÃO E PESQUISA

Semestral
Noturno
Duração: 10 Semestres
Local: União da Vitória
ENCONTRO ANUAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA

EDUCAÇÃO FÍSICA
LICENCIATURA

EDUCAÇÃO FÍSICA
BACHARELADO

R$ 564,62 *

R$ 564,62 *

Semestral
Noturno
Duração: 6 Semestres
Local: União da Vitória

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

R$ 473,88

Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória

VESTIBULAR.UNIUV.EDU.BR

*

Semestral
Noturno
Duração: 8 Semestres
Local: União da Vitória

UNIÃO DA VITÓRIA
42 3522 1837

SÃO MATEUS DO SUL
42 3532 6154

ODONTOLOGIA

R$ 1.386,34 *
Semestral
Integral
Duração: 10 Semestres
Local: União da Vitória

Viva bem.
Estude melhor.

*VALORES VÁLIDOS PARA O ano de 2015. vALOR DA MENSALIDADE JÁ COM 10% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO PONTUAL. | ACESSE UNIUV.EDU.BR PARA INFORMAÇÕES SOBRE DESCONTO FAMÍLIA, DESCONTO FIDELIDADE E BOLSA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

