Resultado das Propostas selecionadas para realizarem as Sessões
Temáticas
Resultado em ordem alfabética
Câmpus
Astorga
Astorga
Barracão
Goioerê
Goioerê
Jacarezinho
Jacarezinho
Jacarezinho
Jaguariaíva
Londrina
Palmas
Paranavaí
Pinhais

Título
Cálculo mais que divertido*
Os espaços da mulher e os desenhos animados com a possibilidade de
desconstrução e reconstrução de estereótipos. *
Mulheres do IF Barracão Unidas: só a luta muda a vida*
Libertação Feminina – roupas que revelam
Vozes femininas da literatura nos vestibulares paranaenses *
Parto na/da tradição - caminhos para o reencontro do feminino sagrado
Perspectiva feminina nas artes marciais: uma abordagem de gênero.
Protagonismo feminino na mídia e no IFPR: reflexão e debate.
Mulheres Reais em um Mundo Real *
Desigualdade de Gênero e Violência contra a Mulher
Narrativas quilombolas: o empoderamento da mulher quilombola e a cultura de
matriz afro-brasileira. *
As mulheres que mudaram o mundo *
O Processo de Inclusão Educacional no IFPR

Telêmaco Borba A representatividade das mulheres técnicas docentes no IFPR. *
Telêmaco Borba Mil faces secretas: A representação da mulher por meio de poemas e canções.
A construção do pensamento racial do Brasil: ente as dores e a resistência da mulher
Umuarama
negra
Umuarama
Cine Arte *

* Para a sessão temática oficina que houver mais de 1 ofertante deverá ser reduzida para no
máximo 01 participante.
Observações:
1 - Para as Sessões Temáticas haverá apenas um apresentador, exceto no caso de ser convidado e
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 Sessões Temáticas, 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 Sessões Temáticas 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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