
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS

EDITAL Nº 28/17 – PROEX
Seleção 35º SEURS - Submissão de Trabalhos

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais informa aos Coordenadores e
Supervisores/Assessores de Programas, Projetos, Cursos e Eventos Extensionistas que
encontram-se abertas as inscrições para a participação no 35º SEURS - Seminário de
Extensão Universitária da Região Sul, neste ano, abordando o tema
"Internacionalização da Extensão”.

O evento acontecerá nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2017, na
cidade de Foz do Iguaçu - PR.

1 - Objetivos
Promover o intercâmbio entre as Instituições de Ensino, estimular as discussões

sobre os caminhos da extensão e fomentar a troca de experiências sobre as ações de
extensão entre as Instituições de Ensino Superior do sul do Brasil e a comunidade.

2 – Promoção
Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
Universidade Estadual do Oeste do Paraná e
Instituto Federal do Paraná

3 – Inscrições
As inscrições deverão ser encaminhadas à Proex, via sistema online, no período

de 1º a 10 de agosto de 2017. Para realizar a inscrição acesse o link
https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/proex/propostas/seurs_index.php

4 – Disposições Gerais
As ações extensionistas desenvolvidas pela UEPG poderão ser inscritas nas

seguintes modalidades:
Apresentação oral (15 por instituição)
Minicurso (01 por instituição)
Oficina (01 por instituição)
Apresentação Cultural (01 por instituição)

5 – Critérios de Avaliação
Os trabalhos serão selecionados conforme os critérios abaixo:

1 – Relevância do tema, originalidade (ação extensionista inédita);
2 – Enquadrar-se no conceito e nas áreas temáticas da extensão universitária;
3 – Estar de acordo com as normas contidas no regulamento do 35º SEURS;
4 – Discussão dos resultados – clareza e amplitude da interpretação;
5 – Só será selecionado um trabalho por ação extensionista;
6 – Não estar inadimplente.

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/proex/propostas/seurs_index.php


6 - Cronograma

ATIVIDADE PERÍODO
- Período de inscrição no sistema online/UEPG

- Seleção dos trabalhos

- Publicação do edital com o resultado final

- Inscrição no Sistema/Unila dos trabalhos selecionados*

- Readequação das propostas, se necessário, conforme
regulamento do 35º SEURS*

* Prazos estipulados pela coordenação do 35º SEURS
https://unila.edu.br/35seurs

01 a 10 de agosto de 2017

11 a 15 de agosto de 2017

16 de agosto de 2017

17 a 20 de agosto de 2017

25 a 31 de agosto de 2017

Ponta Grossa, 27 de julho de 2017.

Profa. Marilisa do Rocio Oliveira
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO
E ASSUNTOS CULTURAIS

Praça Marechal Floriano Peixoto, 129 - Ponta Grossa/PR - CEP: 84010-680 Fone: (42) 3220-3485
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