
       
 

III  INFORMATIVO LECAMPO  
(QUARENTENA CORONAVÍRUS) 

 

18 de Maio de 2020. 

 

INFORMAÇÕES OFICIAIS DA UFPR (VIDA ACADÊMICA) 
 

01. Reabertura do Edital PROBEM 02/2020 

A PRAE informa aos estudantes, calouros ou veteranos, que NÃO se inscreveram nos Editais 

PROBEM 01/2020 ou 02/2020, nos períodos inicialmente estipulados, que haverá mais uma 

possibilidade de inscrição. 

O Edital PROBEM 02/2020 será reaberto no período de 14/05 a 31/05, para inscrição tanto 

de Veteranos como de Calouros. Os estudantes que já se inscreveram, NÃO devem se 

inscrever novamente. A reabertura visa atingir quem ainda não se inscreveu. Após o período 

de inscrição a PRAE divulgará datas e formas de entrega dos documentos comprobatórios 

do cadastro. 

Quem já se inscreveu, mas teve a situação financeira alterada não deve se inscrever 

novamente, nem tentar retificar sua inscrição. Neste caso, o estudante deve apresentar além 

dos documentos que comprovem a situação informada no cadastro, também a documentação 

que retrate sua situação atual. 

A PRAE pede aos estudantes leiam atentamente o Edital PROBEM 02/2020 e repassem aos 

colegas. Muitas dúvidas com relação ao PROBEM podem ser sanadas no seguinte link: 

http://www.prae.ufpr.br/prae/perguntas-frequentes-2/  

A PRAE reforça que neste momento de isolamento social e pandemia está a todo momento 

buscando o melhor para os estudantes, e que continua disponibilizando, mesmo que de forma 

remota todos os seus atendimentos. Você não está sozinho. 

 

 

02. UFPR lança programa de promoção da convivência familiar para apoio em 

isolamento social 

 

O #DIGAemCasa é um programa do Setor de Educação para apoiar educadores, pais e 

pessoas que acompanham crianças no desafio para aprender e conviver.  

ACESSE O LINK: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-lanca-programa-de-

promocao-da-convivencia-familiar-para-apoio-em-isolamento-social/ 

 

03. Pesquisadoras colhem relatos de pais, alunos e educadores durante a pandemia 

O projeto “Escola em quarentena: um registro antropológico de memórias educacionais” 

incentiva que alunos, famílias e educadores publiquem narrativas sobre os impactos na 

educação durante a pandemia de Covid-19.  

ACESSO O LINK: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pesquisadoras-colhem-relatos-

de-pais-alunos-e-educadores-durante-a-pandemia/ 
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INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19  
 

01. Observatório do Litoral Paranaense apresenta estudos sobre a transmissão da COVID-

19. 

Para acessar clic no link:  

https://www.youtube.com/channel/UC5dcy40dxiAxgx0_0BG9RUA  

 

02. Mapas sobre o o Covid 19 produzidos pelo Observatório do Litoral. Acesso no link: 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/observatoriolitoral/wp-

content/uploads/sites/20/2020/05/Mun_Brasil-e-Rodovias-7-Mapas-14Maio.pdf 

 

03. A Agroecologia em Tempos de COVID-19 

O jornal Brasil de Fato publicou uma matéria em abril de 2020 analisando discutindo a 

relação entre agroecologia, agricultura e saúde.  Para acessar clic no Link  

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/01/artigo-a-agroecologia-em-tempos-de-covid-19 

 

04. Pesquisa sobre Escolas do Campo em Tempos de Pandemia de 

Covid-19. 

A Articulação Paranaense por uma Educação do Campo está 

realizando uma pesquisa com todos os municípios do Paraná com o 

objetivo de levantar dados e informações das escolas do Campo em 

tempos de Pandemia de Covid-19.  

 

05. A Mulher na Ciência.  

O Jornal El País (sob a redação de Carlos Mejía), publicou no início de maio uma reportagem 

denominada “A verdadeira história da cientista sem estudos que descobriu os corona vírus”. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-08/a-verdadeira-historia-da-

cientista-sem-estudos-que-descobriu-os-coronavirus.html  
 

 

 

SUGESTÕES DE FILMES, DOCUMENTÁRIOS E MÚSICAS 
 

 

01. Narradores de Javé (2001), dirigido por Eliane Caffé.  

O longa-metragem narra a história de um distante vilarejo chamado Javé que estava 

prestes a ser destruído por causa da construção de uma Usina Hidrelétrica. Seus 

habitantes, ao saberem da notícia, logo procuraram uma alternativa para que a 

pequena vila não fosse destruída.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8  

 

02. Música/ Videoclip: Inumeráveis, de Bráulio Bessa e Chico César: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nQ_tNR_0dZ0  
 

03. Música /Vídeoclip: As mulheres à Frente da Tropa, de Edgard Sandurra no novo 

disco do IRA. Disponível em:  https://youtu.be/TEVquFW1XcY  
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SUGESTÕES DE SITES, ENTREVISTAS, ARTIGOS, APLICATIVOS 
 
 

01. Livro Infantil sobre Corona Vírus: 

Para transmitir conhecimento científico de um jeito simples, um grupo de pesquisadores da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) desenvolveram um livro infantil sobre o 

coronavírus. A obra traz informação sobre a doença, formas de contágio e as principais 

iniciativas de prevenção. a universidade disponibilizou o livro gratuitamente.  

ACESSE O LINK: https://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/47971/Cuiaba  

 

02. Concurso Literário Nheengatú -  para escritores Indígenas em Tempos de COVID-19 

O concurso tem o tema principal: Em Tempos de Isolamento. Distantes, porém Unidos. As 

inscrições podem ser realizadas até 24/05/20. Maiores informações, acesse o link: 

https://www.livrariamaraca.com.br/concurso-literario-nheengatu/  

 

03. Aldir Blanc (compositor, escritor, poeta e cronista brasileiro) falece de COVID 19 em 

04 de maio de 2020, aos 73 anos.  

O artigo destacado analisa sua contribuição para a Educação Popular no Brasil 

https://contrapoder.net/colunas/aldir-blanc-e-a-formacao-popular/  

 

04. TV FONEC (Fórum Nacional de Educação do Campo). 

Acompanhe os debates promovidos pela TV FONEC.  

Para Acessar, click no link: 

https://www.youtube.com/channel/UC79sfOVEgXuaeeaG2vWU5tw/featured  

A programação do mês de maio segue no cartaz abaixo. Fazemos o destaque para a Live A 

Função Social das Escolas do Campo, junto a Roseli Caldart no dia 21/04 às 

19h00min  na TVFonec  
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SUGESTÕES DE CURSOS ONLINE (CPAAF) 
 
 

 

ATENÇÃO 
 

É importante que nesse momento de isolamento social devido a Pandemia da COVID-19, cada 

estudante possa ir realizando algumas das ATIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARES 

propostas para esse período emergencial. A Comissão Permanente de Atividades Formativas sugeriu 

diversas possibilidades que foram encaminhadas via email e zap das turmas. Algumas das propostas 

requerem o uso de internet, outras não. São filmes, cursos on-line, produção de materiais 

pedagógicos, entre outras sugestões. Caso haja alguma dúvida a respeito, favor entrar em contato com 

os professores e professoras que compõe a comissão: Andrea Batista, Adalberto Penha, Maria Isabel 

Farias, Neusa T. 

 

Seguem abaixo: algumas sugestões de cursos on-line, que estão presentes na Orientação de 

Atividades Formativas Complementares para o período emergencial: 

 

01. Agroflorestas: Disponível em:  

 https://agroflorestas.ambiente.sp.gov.br/  

02. Covid-19  Manejo de Casos Suspeitos: Disponível em:  

 https://ensino.einstein.br/coronavirus_covid-19_-_manejo_dos_casos_s_p3144/p   

03. Agente Comunitário  de Saúde: Disponível em:  

https://www.fbvcursos.com/curso/curso-gratuito-online-agente-comunitario-de-saude  

04. O Golpe de 2016. Com o objetivo de discutir os acontecimentos recentes na história política 

do Brasil. Disponível em: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=63  

 

 

 

 

 

17 DE MAIO 

Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia. 
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