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Apresentação 
 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PEC) da UEM, em parceria com a Comissão do Fórum Social 
da UEM, promovem nos dias 8 a 10 de agosto de 2018, em Maringá, o EAEX 2018 – Encontro Anual 
da Extensão Universitária, equivalente ao 16° Fórum de Extensão e Cultura da UEM - Forext UEM, 
com programação integrada do 2.º Forint UEM em mesa temática, 3.° Encontro do Fórum Social da 
UEM e 3.° Encontro Operação Rondon.  
 
O tema dessa edição “Universidade, democracia e sociedade” será abordado pelo palestrante 
convidado Ministro da Educação 2016 Professor Renato Janine Ribeiro/USP. 
 
O objetivo do evento é socializar a produção do conhecimento realizada pelos diferentes Projetos 
de Extensão e Cultura da UEM ao longo do ano letivo de 2018 e refletir questões emergentes da 
sociedade contemporânea.  
 
A programação do EAEX 2018 inclui palestra convidada, sessão de homenagem, sessão cultural, 
mesas redondas temáticas, pôster virtual (facultativa aos aprovados) e sessões de apresentação de 
trabalhos selecionados por Comitê Científico conforme as áreas temáticas da Extensão:  

� Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação;  

� Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho.  

 
É de obrigatória participação com apresentação oral de trabalho dos bolsistas de Extensão UEM (todas as 
modalidades) que encerram seus contratos neste ano de 2018 - confira a seção de instruções para submissão 
de trabalhos.  

 
O evento é gratuito e as inscrições estão abertas a toda a comunidade universitária e externa no 
site www.dex.uem.br na aba “Eventos”. 
 
Nesta edição, o patrocínio oficial da FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA demarca a disponibilização de cota específica 
para os encontros anuais da Extensão Universitária no Paraná em edital próprio. Isso significa um real ganho 
político junto ao principal órgão de fomento da Extensão Universitária e um esforço contemplado do coletivo 
dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas do Estado do Paraná. Por essa razão, a partir dessa 
edição o 16° FOREXT UEM passa a se chamar EAEX – Encontro Anual da Extensão Universitária 2018. 

 
Sejam todos/as muito bem vindos/as ao EAEX 2018 !!!  

 
A Comissão Organizadora 



Agenda  
 
A) SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO PARA AVALIAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO   =  Via 
sistema Easychair (recupere sua senha do sistema no email cadastrado das edições anteriores) 
https://easychair.org/conferences/?conf=eaex2018   
- Prazo para submissão do resumo expandido(4 páginas exatas):de 25/06/2018 a 16/07/2018(2ª.f) 
- seleção dos trabalhos pelo Comitê Científico: 17/07 a 25/7/2018 
- Notificação preliminar de aceite dos resumos expandidos: 30/07/2018* 
- *Data limite para submissão dos textos corrigidos aos que tiveram aceite condicionado à 
realização de alterações solicitadas pelo Comitê Científico: 02/08/2018 
- ** Encaminhar versão final aprovada em formato ‘doc’ ou ‘docx’ no email do evento 
(dex.eventos@gmail.com) para inclusão nos Anais. 
- Publicação final de aceite dos resumos expandidos: 03/08/2018 
  
B) PÔSTER VIRTUAL = submissão facultativa somente aos aprovados via email da secretaria do 
evento: dex.eventos@gmail.com  
- Data limite para submissão do pôster virtual: 02/08/2018 
 
C) INSCRIÇÃO INDIVIDUAL ONLINE = no site da DEX aba Eventos 
- Inscrição COM apresentação de trabalho (inclusive coautores): de 30/07 a 10/08/2018 
- Inscrição SEM apresentação de trabalho e comunidade externa: de 30/07 a 10/08/2018 

 

Comitês 
 
Organização geral  
Itana Maria de Souza Gimenes – PEC  
Erica Piovam de Ulhôa Cintra – PEC/DEX  
Marivânia da Conceição Araújo – PEC/DCU  
Ana Tyiomi Obara – PEN – 2.° FORINT UEM  
Célia Granhen Tavares – PEC – 2.° FORINT UEM 
Telma Maranho Gomes – PEC/Fórum Social  
Olívia Oiko – Fórum PEC/Rondon 
Ana Paula Vidotti – Fórum PEC/Operação Rondon 
 
Coordenadores do Comitê Científico  
Itana Maria de Souza Gimenes – PEC  
Erica Piovam de Ulhôa Cintra – PEC/DEX  
Marivânia da Conceição Araújo – PEC/DCU 

 
Comitê Científico  
Em finalização 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamento:  
Instruções para Submissão dos Trabalhos e  
inscrição individual no evento 
 
 

Os resumos expandidos submetidos ao EAEX 2018 devem apresentar os resultados 
dos Projetos de Extensão e Cultura da UEM realizados ao longo do ano 2018, escritos em 
português, com breve resumo de apresentação, em 4 páginas exatas, em arquivo ‘pdf’, 
conforme o modelo informado, para submissão online no sistema Easychair através do 
endereço: https://easychair.org/conferences/?conf=eaex2018 

 
Modelo do resumo expandido com cabeçalho do evento  

Modelo do resumo expandido sem cabeçalho do evento  

Baixar do Noticiário da DEX – www.dex.uem.br 

 
A comunicação oral se constituirá na apresentação do trabalho aprovado em até 10 

(dez) minutos, com previsão de tempo de debate ao final da sessão; os apresentadores 
terão à disposição para a ocasião projetor multimídia e pincel para quadro branco. 

 
É facultativa a submissão de Pôster virtual, exclusivamente aos aprovados na sessão 

de resumos, que se constitui em único slide em PowerPoint para divulgação dos trabalhos 
dos Projetos de Extensão e Cultura da UEM na forma online na página oficial do evento e 
para projeção na abertura do evento. Envio do arquivo até o dia 02/08/2018 para o email 

do evento: dex.eventos@gmail.com 
 
Os resumos expandidos não devem ser submetidos a qualquer outro fórum 

(conferência ou periódico), nem devem ter sido publicados anteriormente; para que seja 
publicado nos Anais do evento, pelo menos um de seus autores deverá estar inscrito para 
apresentação. Submissões incompatíveis com as regras de formatação ou que estejam fora 
do escopo do evento serão recusadas sem passar pelo processo de avaliação. Após a 
aprovação dos trabalhos, os autores deverão encaminhar a última versão aprovada no 
formato ‘doc’ ou ‘docx’ para o email do evento, para fins de organização dos Anais. 
 
 Gentileza realizar a inscrição individual no site da DEX na aba do evento para 
liberação dos certificados. 
 
Critérios de Seleção  
A seleção dos trabalhos será realizada pelo Comitê Científico designado pela PEC, e cada 
resumo expandido será avaliado por um dos membros, levando em consideração, 
prioritariamente, os seguintes critérios:  
• Correspondência do texto às normas informadas para submissão do resumo expandido;  
• Vinculação a uma das áreas temáticas da Extensão Universitária: Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho;  

• Princípios éticos de elaboração de artigos científicos; e,  
• Apresentação coerente do conteúdo com alguma vinculação ao tema proposto, 
conclusão integradora e referenciais atualizados.  
 

EAEX 2018  - 08 a 10 de agosto - Maringá - Paraná 


