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O que é o SEU?
É com grande alegria que convidamos à tod@s para participarem do XVIII SEU – Seminário 
de Extensão da Unioeste. O evento é um espaço importante de troca de informações e ex-
periências de todos os assuntos relacionados à academia por meio da Extensão Universi-
tária. Tradicionalmente, oportunizamos que os participantes possam ter contato com todos 
os projetos desenvolvidos na Unioeste, e, nos últimos anos, também contamos com a  parti- 
cipação das demais instituições das Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Os trabalhos são 
apresentados nas modalidades de comunicações orais (exclusiva para projetos e programas 
da Unioeste), pôsteres, minicursos, oficinas e apresentações culturais que evidenciam a plu-
ralidade da Extensão Universitária e que contribuem para o desenvolvimento de nossos       
docentes, discentes e comunidade da Unioeste.
O Seminário de Extensão da Unioeste - SEU é um evento com o objetivo principal de apre-
sentar para a comunidade da Unioeste tudo o que é realizado no âmbito da Extensão Univer-
sitária. Em 2018 o evento completa a sua XVIII edição e abre os trabalhos re-pensando a 
relação da universidade com a comunidade que representa o mundo real no qual está inseri-
da. E questionamos: Será que nossas práticas “transformadoras e educativas” podem efeti-
vamente contribuir para a melhoria da vida de nossa comunidade? Este movimento deve ser 
trabalhado diariamente para se tornar orgânico e ininterrupto evidenciando cada vez mais 
importância do espaço universitário que não está ausente da realidade no qual está inserido. 
A relação dialógica é importante para a consolidação da Universidade como o local adequa-
do para discutir as necessidades da comunidade que a rodeia, de forma que a comunidade 
seja a protagonista fundamental do processo constituidor de uma sociedade mais justa e 
atenta para as demandas de seu povo. 
A universidade concretiza o seu sentido quando a comunidade a reconhece como parte inte-
grante de sua própria constituição. E a Extensão Universitária se apresenta como o caminho 
para alcançar este reconhecimento através do constante diálogo, atuando como mediadora 
de questões que emergem de sua região de inserção junto aos “cientistas” ou “pensadores” 
para auxiliar o entendimento de questões que valorizem e melhorem ainda mais as condições 
de vida das pessoas. Por isto, o tema “Para além da Universidade” é uma tentativa rigorosa 
e sonhadora de ir em direção à comunidade local para re-abrir o diálogo com as pessoas, 
comcom a comunidade que está além dos muros virtuais da universidade. Portanto, façamos um 
Seminário em grande estilo, demonstrando que a alegria da Extensão Universitária contagia, 
que a força da extensão nos move e que a vontade de ser extensionista é o diferencial para 
a formação de nossos discentes.

Quem pode participar?
 A participação no Seminário de Extensão é aberta a todas as pessoas interessadas em 
conhecer os trabalhos realizados pelos docentes, discentes e agentes universitários da   
Unioeste. Todo mundo é bem-vindo ao evento! A entrada é GRATIS!



Como se inscrever?
 As inscrições para o Seminário de Extensão da Unioeste - SEU estão abertas no site oficial 
do evento: www.unioeste.br/eventos/seu. A inscrição é gratuita e poderá ser realizada por 
qualquer pessoa interessada em participar. A apresentação de trabalhos também é aberta. 
Entretanto, não esqueça de enviar seu trabalho no template (modelo) disponível no site do 
evento. Será um prazer ter você conosco para esta grande experiência extensionista.      
Venha participar, traga sua família e seus amigos! 

Datas importantes?
a) Inscrições para participantes do evento até: 15/06/2018

b) Inscrição para apresentadores de trabalho até: 03/06/2018
c) Realização do Evento de 19 a 21/06/2018 

Quem pode apresentar trabalho?
 A participação por meio de apresentação de trabalhos também é permitida no SEU.  A 
primeira regra é: todas as modalidades de apresentação devem ser enviadas via resumo, 
simples ou expandido. No entanto temos algumas regras básicas. Vamos lá?

a) Comunicação oral

Os Programas, Projetos pertencentes a Programas, Projetos individuais e Prestação de 
Serviços cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste deverão ser, obrigatoria-
mente, apresentados na forma de Comunicação Oral (para essa modalidade é necessária a 
submissão do resumo expandido).

b) Pôster

 Atividades de extensão (ou suas ações vinculadas) de outras Instituições de Ensino Superi-
or (IES), bem como atividades de pesquisa e de ensino (vinculadas à Unioeste) também 
poderão ser apresentadas nesta modalidade. Nesta modalidade é necessária a submissão 
do resumo simples. 

c) Minicurso

 As atividades de extensão vinculadas à Unioeste ou de outras Instituições de Ensino Superi-
or – IES poderão também ser apresentadas na forma de minicursos ou “cursos livres”. A or-
ganização do evento será responsável pela alocação de um espaço adequado para a            
realização do minicurso. Para essa modalidade é necessária a submissão do resumo expan-
dido. 

d) Oficina

 As atividades de extensão vinculadas à Unioeste ou de outras Instituições de Ensino Superi-
or – IES poderão também ser apresentadas na forma de oficinas. Nesta modalidade, 
poderão ser solicitados espaços e materiais específicos para as atividades práticas. Para 
essa modalidade é necessária a submissão do resumo expandido.

e) Apresentação Cultural

As apresentações culturais visam à divulgação das manifestações artísticas locais e     regio-
nais. Para isso, serão realizados intervalos culturais durante todo o evento e, na quinta-feira à 
noite, ocorrerá a “Noite Cultural”. Com isso, espera-se que a comunidade de docentes, dis-
centes e agentes universitários da Unioeste possam compartilhar suas habilidades musicais, 
cênicas, pictóricas e literárias, dentre outras, tanto no anfiteatro, quanto no palco externo. O 
tempo de duração das apresentações será delimitado de acordo com a quantidade de 
propostas inscritas. Para essa modalidade é necessária a submissão do resumo simples.



Onde será o evento?
Neste ano teremos uma dinâmica interessante. Como o tema do evento é “Para Além da Uni-
versidade” nada melhor do que ir à comunidade, certo? Assim, o nosso objetivo é levar o uni-
verso acadêmico o mais próximo das pessoas para apresentar  tudo o que é feito na universi-
dade, para isso, o evento será dividido em vários locais:

a)Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu

Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 | 
Jardim Universitário - Foz do Iguaçu – PR
No Campus da Unioeste serão realizadas as 
comunicações orais, as mesas temáticas, mini 
cursos e oficinas nas salas de aula e também 
no Auditório Alcebíades Orlando.

b)Terminal de Transporte Urbano - Pedro Antonio de Nadai

Avenida Juscelino Kubitscheck, 1385 - Vila 
Portes, Foz do Iguaçu – PR
No terminal de ônibus serão realizadas inter-
venções artístico-culturais da comunidade, in-
tervenções dos cursos de saúde da Unioeste, 
além da apresentação de pôsteres recebidos 
para o evento. 

c)Praça da Paz

Rua Barão do Rio Branco, 78 - Centro, Foz do 
Iguaçu – PR 
NaNa praça teremos as apresentações artísti-
co-culturais com intervenções teatrais,           
musicais, performances e muitas outras ativi-
dades. Na praça também teremos mercado de 
pulgas, feira do vinil, feirinha com praça de ali-
mentação e muito mais.

d)Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

Rua Benjamin Constant, 62 – Centro, Foz do 
Iguaçu – PR
AA Fundação Cultural será palco de oficinas   
relacionadas à cultura. Serão momentos inten-
sos de intervenções artístico culturais voltadas 
para a comunidade. Os resultados das ofici-
nas serão apresentados na Praça da Paz du-
rante a noite cultural do evento.



Encontros:

Bom Negócio Paraná
 O Programa Bom Negócio Paraná tem como objetivo promover o desenvolvimento 
econômico local dos municípios do Paraná, através da capacitação, consultoria e              
acompanhamento de empreendedores, fortalecendo as iniciativas que possam resultar na 
sustentabilidade das empresas e na geração de novos negócios. Os cursos são realizados 
nas modalidades presencial e à distância (EaD) pelas Universidades Estaduais em parceria 
com os municípios, agentes ligados ao desenvolvimento empresarial, órgãos de fomento e 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Unati
 A Universidade Aberta à Terceira Idade objetiva atender idosos a partir dos 55 anos com 
cursos de diversas áreas do conhecimento, além de oficinas e a participação dos seus par-
ticipantes em algumas disciplinas dos cursos ofertados pela Unioeste. O intuito central da 
Unati é propiciar, através de suas atividades, o envelhecimento saudável do idoso e através 
de atividades no ambiente acadêmico. O programa visa contribuir para a melhoria dos níveis 
de saúde físico-mental e social das pessoas idosas, gerando conhecimento e compartilhan-
do experiências entre a universidade e a comunidade, sendo uma ação de responsabilidade 
social da instituição que contribui com a sociedade.

Numape
O Numape Toledo – Núcleo Maria da Penha é um Programa de Extensão da Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná – Unioeste financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SETI) através do “Programa Universidade sem Fronteiras”. O Numape         
realiza atendimentos a comunidade, prestar orientações, encaminhamentos e assistência 
sócio jurídica às mulheres em situação de violência. O Numape se propõe como um espaço 
de construção de conhecimentos que contribui para o fortalecimento e articulação da rede de 
proteção social do Município de Toledo, tendo como horizonte a garantia dos direitos e o en-
frentamento as diversas formas de violência. A equipe do Numape Toledo é composta por 
uma cientista social, uma advogada e uma bolsista do curso de Direito, uma assistente social 
e uma estagiária de Serviço Social. O Numape conta ainda, com a coordenação e orientação 
de duas docentes da Unioeste, das áreas de Serviço Social e Direito

Patronato
 O Patronato visa proporcionar oportunidades aos apenados dos estabelecimentos             
prisionais em regime aberto, indivíduos que cumprem medidas alternativas à pena privada 
de liberdade, livramento condicional entre outros. Objetiva-se com este projeto a reincidência 
criminal, oferecendo-lhes possibilidades de promoção à inserção e/ou reinserção no           
processo de escolarização do ensino formal ou profissionalizante, atividades remuneradas 
de empresas parceiras, orientações vocacionais para inclusão no mercado de trabalho, além 
de serviços/atendimentos na área administrativa jurídica, social, psicológica e pedagógica.


