APRESENTAÇÃO
A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) destaca-se na sua região de abrangência

pela relevância social e como agente propulsor do desenvolvimento regional. Os princípios educativos

da Unoesc apontados em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2018-2022) são: a pluralidade de

ideias, culturas e visões; a formação humana e profissional; a articulação entre as diversas instâncias da

sociedade, em estreita relação com o processo de formação de pessoas; a construção da cidadania e a
preparação para o mundo do trabalho; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, possibi-

litando experiências de aprendizado que contribuam para a reflexão, o posicionamento e a intervenção
dos futuros profissionais no contexto em que estão inseridos; e, o compromisso com o desenvolvimento

regional. Dessa forma, o ensino, a pesquisa e a extensão são elementos fundamentais para o desenvolvimento de sua proposta para a região Oeste. A socialização das suas experiências nestas três grandes áre-

as são realizadas anualmente, e em 2018 a Unoesc Xanxerê sediará, entre os dias 17 e 21 de setembro, o
XI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), que agrega o XXIV Seminário de Iniciação Científica e a IX Mostra Universitária, que neste ano têm por tema “Ética e Formação Profissional”. O

tema abordado neste ano confirma que a Universidade busca valorizar e formar profissionais com sóli-

dos valores éticos. O SIEPE tem por objetivo socializar os resultados de trabalhos acadêmicos, científicos
e tecnológicos realizados nos Programas de Bolsas de Iniciação Científica da Unoesc, do CNPq, da Fapesc
e da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, além de trabalhos de ensino e extensão com
inserção comunitária. Além disso, o Evento constitui-se em uma oportunidade de compartilhamento e

disseminação do conhecimento para as comunidades acadêmica e regional, bem como em um momento

de intercâmbio de ideias, aprendizagem e ampliação da rede de pesquisadores, professores, estudantes
e autores de trabalhos. A coletânea aqui apresentada reúne 20 resumos, divididos em ensino, pesquisa
e extensão. Por intermédio das investigações científicas e tecnológicas, os resultados destes trabalhos

buscam primar pelos benefícios à sociedade em que a Universidade está inserida, valorizando as ações
que resultem no desenvolvimento sustentável. Além disso, demonstra-se o empenho da Unoesc no for-

talecimento de sua missão institucional, que é a de “promover a formação humana e profissional, por
meio do ensino, da pesquisa e da extensão, gerando conhecimento para o desenvolvimento regional com
sustentabilidade.” Desejamos a todos boa leitura!
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