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FAZ ESCURO MAS EU CANTO 
(Thiago de Mello) 

 

Faz escuro, mas eu canto 

porque a manhã vai chegar 

vem comigo, companheiro, 

a cor do mundo mudar. 

Vale a pena não dormir 

 para esperar  

a cor do mundo mudar. 

Já é madrugada 

vem o sol, quero alegria 

que é para esquecer  

o que eu sofria 

Quem sofre fica acordado 

defendendo o coração. 

vamos juntos, multidão 

trabalhar pela alegria 

amanhã é um novo dia. Thiago de Mello   

Olá estudantes da Lecampo!  

Esperamos que estejam todos/as bem, assim como suas famílias e comunidades. Construído pelos/as 

professores/as da Lecampo, apresentamos o 10º informativo do curso, que tem por objetivo informá-los/as 

sobre a vida acadêmica, o Covid-19 e sugerir cursos, filmes, documentários, sites, leituras, etc.  Servindo como 

um instrumento para não perdermos o vínculo e ficarmos bem conectados/as durante a pandemia. Lembrem-

se que a crise também é uma oportunidade para aprender e refletir sobre nossos valores, ideais e relações, 

assim como valorizar nossas vidas, em todas as suas dimensões. Nosso desejo é que em breve possamos nos 

encontrar pessoalmente e que todos/as estejam bem. Se cuidem! Abraços e boa leitura. 

Paulo Reglus Neves Freire patrono da educação brasileira 

nasceu  em 19 de setembro de 1921, em Recife/PE e 

completaria 99 anos em 2020!  

Viva Paulo Freire!  

Viva a Educação Libertadora! 



Consulta escolhe a Chapa 2 para reitoria 

    NOTÍCIAS SOBRE A NOSSA 
 UNIVERSIDADE 

A Chapa 2 (UFPR de Todos 

Nós), dos candidatos a reitor, Ricardo 

Marcelo Fonseca, e a vice-reitora, 

Graciela Ines Bolzón de Muniz, foi a 

vitoriosa na consulta pública 

promovida nos dias 01 e 02 de 

setembro para a escolha da nova 

Reitoria da UFPR pelos próximos 

quatro anos, a partir de 19 de 

dezembro de 2020. 

O resultado final segundo a 

média ponderada, seguindo as regras 

do pleito, foi de 83,0764% para a 

chapa vencedora e de 14,5687% para 

a Chapa 1, dos candidatos a reitor, 

professor Horácio Tertuliano dos 

Santos, e a vice-reitora, professora 

Ana Paula Mussi Szabo Cherobim. 

Apenas duas chapas concorreram. 

Foi a primeira vez que a 

consulta foi feita por meio da Internet, 

devido às medidas de isolamento 

social para o controle da covid-19. 

Não foram registrados incidentes 

durante a votação. No total foram 

17018 votantes entre estudantes, 

técnicos e professores da 

universidade. 

Fonte: http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/consulta-

escolhe-a-chapa-2-para-reitoria/ 

UFPR Litoral comemora 15 anos  

Nosso amado Setor Litoral 

completou 15 anos de existência 

e resistência com direito a live 

virtual e o lançamento de uma 

revista comemorativa, que nos 

presenteia com histórias das 

pessoas que fizeram e fazem 

parte dessa construção. 

“Que essa trajetória de 2005 

a 2020, expressa aqui nessas 

histórias, possa nos inspirar a 

continuarmos a manter sempre 

viva, forte e animada luta pela 

universidade pública, gratuita e 

cada vez mais do povo.” Elisiani 

e Lourival, Direção 2020-2024. 

A Lecampo não poderia 

ficar de fora! Por isso, 

compartilhamos com vocês na 

próxima página, trechos de uma 

história contada pelas profs. 

Andressa, Claudemira, Edinalva, 

Neusa e Vanessa que brindam 

nossos 6 anos da Lecampo! 
 

Para saber mais acesse:  

http://www.litoral.ufpr.br/portal/15anos/ 
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Semelhante ao Fandango Caiçara, a Licenciatura em Educação do Campo 

(LECAMPO-UFPR) trilha pelos caminhos do Estado desde 2014. A jornada teve 

início no friozinho da Lapa, no Assentamento Contestado, seguindo para o Vale do 

Ribeira em Cerro Azul e no Quilombo João Surá em Adrianópolis. Aportamos nos 

diferentes territórios do belíssimo litoral paranaense. Nesse embalo, explorando 

montanhas e planaltos, flutuamos em ondas, rompemos as marés, sob chuvas e 

ventos. Seja por terra, vales ou mar, a LECAMPO constrói sua história na arte de 

potencializar o Ato de Educar. 

Na ginga do embate, adentramos boa parte do continente paranaense, 

Aldeias Indígenas e Comunidades Quilombolas, chegamos nas Ilhas, passamos 

por São Paulo e seguimos Brasil afora. Afinamos a rabeca da itinerância nesta 

Licenciatura que do/no Campo, em forma de mutirão, coloca seus mestres 

tocadores na estrada ou no mar, para os estudantes encantar e as comunidades 

mobilizar.  

Essa história carrega a força da batida do tamanco, o timbre da luta pela 

equidade social e a leveza da coreografia dos que embalam essa luta. Valorizando 

em sua prática a expressão da cultura, dos saberes e dos fazeres populares, 

reflete os desejos e necessidades de uma população que é invisibilizada 

historicamente. Nas regiões litorâneas, junto as populações do campo, das águas e 

das florestas, os saberes tradicionais se aliaram aos conhecimentos científicos das 

Ciências da Natureza, subsidiados pela Agroecologia e focados na preservação da 

vida em seus mais diversos aspectos.. 

Ainda que muitas vezes nadando contra a corrente da tradição universitária, a 

LECAMPO, em pares e rodas, fluxos e trocas, completa em 2020 seis anos de uma 

trajetória de lutas e conquistas. Nesse acalento já bailaram e ainda bailam pela 

LECAMPO oito turmas, com territorialidades e especificidades que encantam, 

desafiam e nos enchem de esperança, deixando seu eterno legado. 

E assim seguimos, firmes e afinados, construindo nossa história, estreitando 

relações, aprendendo coletivamente, trocando experiências, compartilhando 

anseios e alegrias, conquistando territórios, lutando por direitos, e constituindo, em 

nossa diversidade, uma musicalidade própria, que faz a LECAMPO ser especial e 

fundamental a cada novo amanhecer... 
 

 ENTRE O VALE, O PLANALTO, A PLANICIE COSTEIRA E O MAR: A 

EDUCAÇÃO DO CAMPO ITINERANTE DA UFPR LITORAL  

 EDUCAÇÃO DO CAMPO! DIREITO NOSSO, DEVER DO ESTADO, 

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE! 
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LIVRO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS É O 

PRIMEIRO LANÇADO PELA EDITORA UFPR JÁ 

COMO E-BOOK GRATUITO 

    NOTÍCIAS SOBRE A NOSSA UNIVERSIDADE 

ESTUDO REVELA QUE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 CRIADO NA UFPR É 

MAIS PRECISO E RÁPIDO QUE PADRÃO OURO 

 O livro “Plantas medicinais: conhecendo 

algumas espécies” é a primeiro obra lançada pela 

Editora UFPR já em formato digital e com download 

livre. A publicação traz descrições de 40 espécies de 

plantas utilizadas no tratamento de enfermidades. A 

autoria é de Bettina Monika Ruppelt, Patricia da 

Costa Zonetti, Roberta Paulert e Suzana Stefanello, 

professoras do Setor Palotina da UFPR, e de Carina 

Kozera, pesquisadora. 

De acordo com as professoras, que atuam no programa de extensão “Plantas 

Medicinais”, o interesse demonstrado pelas pessoas que receberam o primeiro livro Plantas 

medicinais utilizadas na Região Oeste do Paraná (2015) , a possibilidade de levar informações 

à comunidade e o intenso desejo de continuar a contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas foram os elementos motivadores para elaboração de uma nova edição. 
 

Para ter acesso ao livro: https://www.editora.ufpr.br/livros%20digitaistais 

Fonte: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/livro-sobre-plantas-medicinais-e-o-primeiro-lancado-pela-editora-

ufpr-como-e-book-gratuito-veja-como-baixar/ 

Pesquisadores do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), Setor Litoral, compararam a performance do teste imunológico para a Covid-19 

desenvolvido pela equipe com a do teste Elisa tradicional (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay), considerado padrão ouro para ensaios imunológicos. A conclusão foi de que o método 

paranaense é mais preciso e mais rápido. Além disso, o estudo revela que a nova tecnologia tem 

potencial para ser utilizada em pontos de atendimento de saúde e pode ser adaptada para o 

diagnóstico de outras doenças. O coordenador do Laboratório, professor Luciano Fernandes 

Huergo, é responsável por conduzir a pesquisa. 

 

Continue lendo acessando o link: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/estudo-revela-que-

teste-rapido-para-covid-19-criado-na-ufpr-e-mais-preciso-e-rapido-que-padrao-ouro/ 
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 No dia 10 de setembro os docentes da Comissão de 

Orientação Acadêmica (COA), Claudemira, Denise, Evandro, 

Vanessa e Viviane organizaram o I Encontro Virtual da 

Lecampo de forma virtual. Estiveram presentes em média 40 

participantes, entre educadoras/es e educandas/os. 

 A programação iniciou com uma mística, a leitura do texto 

da Lecampo para a Revista dos 15 anos da UFPR – Setor 

Litoral e posteriormente a apresentação das/os educadoras/es 

do curso, pois nem todos tiveram contato com todas/os as/os 

educandas/os da Lecampo. Na continuidade do encontro, foi 

apresentado os resultados da pesquisa desenvolvida pela COA 

com a ajuda dos docentes tutores sobre a realidade dos 

estudantes em relação a acessibilidade digital. 

 A seguir procuramos dialogar sobre estratégias para os 

novos tempos. Há muitos desafios a serem vencidos, todos de 

muita relevância. Cada turma trouxe para o encontro uma 

síntese dos debates realizados coletivamente, buscando 

articular propostas para vencer nossas demandas. As 

sugestões foram anotadas e posteriormente decisões serão 

tomadas.  

 Uma certeza ficou evidente, é fundamental que tenhamos 

estratégias para ampliar as relações de aproximação entre 

estudantes e professoras/es. Pois deste modo, passaremos 

juntos por esta turbulência, mantendo firme nosso ideal: 

Educação do Campo, direito nosso, dever do Estado e 

compromisso com a comunidade.  

Primeira reunião virtual da lecampo  
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Para combater as Fake News sobre saúde, o 

Ministério da Saúde está disponibilizando um 

número de WhatsApp para envio de mensagens da 

população. Vale destacar que o canal não será um 

SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço 

exclusivo para receber informações virais, que 

serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas 

oficialmente se são verdade ou mentira. 

Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente 

mensagens com imagens ou textos que tenha 

recebido nas redes sociais para confirmar se a 

informação procede, antes de continuar 

compartilhando. O número é (61)99289-4640 

 
Mais informações: https://www.saude.gov.br/fakenews 

 

  UM BASTA AS FAKE NEWS! 
Ajude sua família e comunidade a não se enganar mais! 

6 



Vale a pena a leitura dos artigos do “Dossiê: Pesquisas e 

Práticas em Educação Ambiental e Educação do Campo” 

organizado pela educadora da Lecampo Profª Drª Vanessa 

Marion Andreoli (UFPR)  e pelo Prof. Dr. Marcelo Gules 

Borges (UFSC) que reúne artigos diversos sobre a educação 

ambiental e a educação do campo.  
 

Link para acessar a revista: 

 https://periodicos.furg.br/ambeduc/issue/view/771/showToc 

DICAS DE LEITURA 

O curso de Licenciatura em Geografia (LIGEO) e o Laboratório de Estudos em Ludicidade, 

Tecnologia e Comunicação vêm organizando podcasts sobre temas variados. Atualmente são 

onze episódios que discutem sobre variados temas da educação, educação geográfica, Paulo 

Freire, Educação do Campo, Educação Indígena, dentre outros temas que têm relação com a 

Lecampo. 

 
 

 
Link de acesso: https://anchor.fm/ehrick-lutecom ou https://www.facebook.com/LUTECOM 

TECNOLOGIA e educação do campo 

Assista no canal do youtube da TV FONEC a live do prof. Luiz Carlos 

de Freitas, que apresentou reflexões sobre o tema: Educação à 

distância, tecnologias e Educação do Campo . 
 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=3bdh20KTwJ4 
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Também divulgamos o livro “A conservação das 

sementes crioulas: uma visão interdisciplinar da 

agrobiodiversidade” organizado pela educadora da 

Lecampo Profª Drª Viviane Camejo Pereira (UFPR) e 

Prof. Dr. Fábio K. Dal Soglio (UFRGS). 

 
Link para acessar o livro: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/213319 


