Resultado das Propostas selecionadas para realizarem as Oficinas
Resultado em ordem alfabética
Câmpus
Assis Chateaubriand
Astorga
Astorga
Barracão
Capanema
Colombo
Goioerê
Ivaiporã
Jacarezinho
Jacarezinho
Jaguariaíva
Londrina
Palmas
Palmas
Paranaguá
Telêmaco Borba
Umuarama

Título
Feminismo X Femismo
Os modelos de mulher nos períodos ditatoriais brasileiros: belas, recatadas e
do lar ou degeneradas?
Startups de Impacto Social
Defesa Pessoal Feminina
Iniciação a Arduino
Robô SIGMA - Aprendendo a tecnologia de uma forma diferente
Use o poder: Estamparia manual com temática feminina
Fotografia: Comunicação e Conceito
Corpos Homo[AFETIVOS]
Experimentações Cênicas a partir de Mitos Femininos
Muévete : Chegue mais perto e se solte!
Oficina de Capacitação de Resíduos Sólidos
Se ela dança, eu danço.
Teatro Narrado. Mulheres em Cena, um despertar para narrativs de matriz
afro-brasileira *
Jogando e Cooperando: uma experiência corporal
A Dança enquanto ferramenta de Empoderamento
Aprenda a Jogar Xadrez

* Para a oficina que houver mais de 2 ofertantes deverá ser reduzida para no máximo 02
participantes.
Observações:
1 - Para as Oficinas que há convidado, deverá obrigatoriamente atender ao item 3 do Regulamento de
Sessões Temáticas e Oficinas:
As(Os) proponentes das oficinas ou sessões temáticas poderão convidar colaboradores
para correalização desde que esses não componham o número de vagas disponibilizado
para cada campus e que assumam suas despesas com alimentação, transporte e
hospedagem.

2 - Para os servidores proponentes das Oficinas, obrigatoriamente o servidor deverá ser
acompanhante, dentro das vagas disponibilizadas aos campi.
3- Será de responsabilidade dos participantes proponentes selecionados a veracidade das informações
fornecidas à organização do evento.
4- As Oficinas foram selecionadas de acordo com a inscrição realizadas, levando em consideração o
atendimento aos eixos temáticos. Portanto não serão permitidas alterações sem conhecimento prévio
da Comissão Organizadora do VII SE²PIN.
5 – Casos omissos serão analisados pela organização geral do evento.

Curitiba, 14 de agosto de 2018.
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