Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Extensão

EDITAL PROEX 35/2018, de 18 de junho de 2018
CHAMADA PÚBLICA – SEURS 2018
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), considerando as disposições publicizadas pela Comissão Organizadora do
36º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS) e considerando o Edital PROEX
23/2018, de 08 de maio de 2018, divulga o resultado final da seleção interna de propostas, nos
seguintes termos:
1 DO RESULTADO FINAL
1.1 O resultado final, por modalidade de trabalho, consta nas tabelas abaixo:
Tertúlias (Apresentações Orais e Debates)
Título do trabalho

Coordenador(a)

Preparação de Sabão com Propriedades Fitoterápicas e Emolientes a Partir do Óleo
Vegetal de Cozinha

Alvaro Barcellos Onofrio

Dúvidas sobre doenças genéticas? pergunte que eu respondo

Maria Claudia Gross

Educação para as relações étnico-raciais, destinado a implementação das leis 10.639 e
11.645 no currículo escolar.

Angela Maria de Souza

História nas redes: blogs de História como ações de extensão

Pedro Afonso Cristovão dos
Santos

Pequenas ações salvam vidas

Luis Fernando Zarpelon

Vigilância Integrada de Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mosquitos dos vários
vírus.

Cristian Antonio Rojas

Eternizar-te: a arte na prevenção

Fabiana Aidar Fermino

Promoção à saúde nas escolas: Escola Municipal Altair Ferrais da Silva “Zizo”

Carmen Justina Gamarra

Incentivo à aprendizagem da matemática e robótica básica por meio da linguagem de
Jorge Javier Gimenez Ledesma
programação Logo
Alafia ere- arte e educação afirmativa

Senilde Alcantara Guanaes

Plantas alimentícias não convencionais em escolas de Foz do Iguaçu

Júlio da Silveira Moreira

Tekoha Guasu: educação patrimonial e direitos culturais

Pedro Louvain de Campos
Oliveira

Oficina permanente de tertulia literaria

Iván Alejandro Ulloa Bustinza

Vivendo livros latino-americanos na tríplice fronteira: espaços Valeria Mancio de
Campos e Mitã Arandu

Mariana Cortez

Mostra Interativa
Título do trabalho

Coordenador(a)

Herbário, entre Caminhos e Saberes

Laura Cristina Pires Lima

Soberania alimentar na universidade

Wender Silveira Freitas

Minicurso
Título do trabalho

Coordenador(a)

Eternizar-te: a arte na prevenção

Fabiana Aidar Fermino

Oficinas
Título do trabalho

Coordenador(a)

Músicas y Danzas de América Latina

Ladislao Homar Landa Vasquez

Desmistificando a análise econômico-financeira pessoal: uma assessoria econômicofinanceira à comunidade de Foz do Iguaçu (PR)

Wolney Roberto Carvalho

1.2 Conforme disposições da Comissão Organizadora do 36º SEURS, os apresentadores deverão
estar presentes 30 (trinta minutos) antes do início de cada atividade para a inclusão/organização do
material de sua apresentação e deverão permanecer até o término.
1.3 Os apresentadores de trabalhos terão seus certificados digitais liberados mediante presença nas
atividades. Os certificados serão disponibilizados pela Comissão Organizadora do 36º SEURS aos
participantes após o evento.

2 DOS TRABALHOS EM CADASTRO DE RESERVA
2.1 Em caso de desistência de uma proposta de trabalho, será convocado o próximo trabalho
classificado como suplente, de acordo com a ordem classificatória e modalidade de trabalho que
consta nas tabelas abaixo:
Tertúlias (Apresentações Orais e Debates)
Terra oeste
Oficinas
Eternizar-te: a arte na prevenção
Ativismo pós-nacional na extensão - a experiência do projeto "Desarmamento Humanitário: abordagem política"
"Direito à poesia" - Rodas de leitura e oficinas de escrita com pessoas em privação de liberdade

3 DO CRONOGRAMA
Etapas

Descrição

Prazo

1

Divulgação do resultado final

18/06/2018

2

Participação no evento

28 a 31/08/2018

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, sem
que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
4.2 A PROEX não autorizará a submissão ao 36º SEURS de propostas que não foram aprovadas no
processo de seleção interna, respeitando-se os prazos e procedimentos estipulados neste Edital.

4.3 Este Edital rege exclusivamente a seleção de trabalhos no âmbito da extensão, não se destinando
à concessão de recursos para transporte e/ou hospedagem.
Parágrafo único. A aprovação de propostas submetidas ao presente Edital não obriga a
PROEX/UNILA a disponibilizar recursos para arcar com quaisquer despesas dos(as) participantes
ao longo dos dias de realização do 36º SEURS.
4.4 Demais esclarecimentos podem ser obtidos por meio
editais.proex@unila.edu.br, bem como pelo telefone (45) 3529-2192.

do

correio

eletrônico

4.5 Os casos omissos serão dirimidos pela PROEX.

Foz do Iguaçu, 18 de junho de 2018.

MARIA ETA VIEIRA
Pró-reitora de Extensão

