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Olá estudantes da Lecampo!
Desejamos que todos/as e suas famílias estejam bem! 
Enviamos a vocês o oitavo informativo da Lecampo no intuito de mantermos o vínculo entre todos nós 
neste período. O informativo além de informar sobre a vida acadêmica pretende também trazer sugestões 
diversas para este período  de pandemia. 
Boa leitura!

Para entender melhor sobre os tipos de 

vacinas para combate ao novo coronavírus 

leia o resumo que contém informações sobre 

os diversos tipos de tecnologias empregadas 

para produção de vacinas que estão sendo 

estudadas. A corrida na produção de uma 

vacina eficaz contra o SARS-CoV-2 tem sido 

intensa. Os pesquisadores estão utilizando 

várias tecnologias, algumas delas nunca 

usadas em vacinas anteriormente.

Fonte:https://www.sanarmed.com/tipos-de-v

acinas-em-estudo-contra-covid-19-resumo

COVID 19 e vacinas

As atividades da PRAE estão relacionadas ao 
desenvolvimento e acompanhamento de 
programas de apoio e ações assistência estudantil 
envolvendo sua formação individual e global 
(UFPR/PRAE, 2020). Conheça os editais dos 
programas de apoio aos estudantes. 

Programas de auxílio financeiro da PRAE: 
http://www.prae.ufpr.br/prae/programas-da-prae

Editais de empréstimo de computadores e auxílio 
a pacotes de dados de internet: 
http://www.prae.ufpr.br/prae/ 

Atendimento pedagógico, psicológico, social: 
http://www.prae.ufpr.br/prae/atendimento

Fonte: UFPR/PRAEhttp://www.prae.ufpr.br/prae/a-prae/ 

Você conhece a Pró-reitoria de 
Assuntos Estudantis – PRAE da 
UFPR?

Testes da vacina contra  COVID19
Já pode acalmar o coração: o Complexo 
Hospital de Clínicas UFPR começou hoje os 
testes da #vacina contra #Covid19! 💉 Os 
dez primeiros voluntários, todos da área 
da saúde, já foram testados e receberão 
acompanhamento pelo período de um 
ano.
As vacinas fazem parte de um convênio 
entre a UFPR (Universidade Federal do 
Paraná), o Instituto Butantan e a empresa 
chinesa que produz a vacina. Veja o vídeo 
https://www.facebook.com/ufprtvoficial/vi
deos/323771158801661

Projeto: acolhimento e monitoria de 
estudantes indígenas (AMEI) – 2ª Edição
             Edital 7 de prorrogação, leia aqui.
O Projeto Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas, 
por meio do Edital 6, aqui – 2ª edição – abre seleção para 2 
(duas) bolsas do Projeto de Extensão aprovado pela PROEC no 
Aditivo nº 03/20 – Redistribuição de Bolsa do Edital 
Extraordinário PROEC/UFPR nº. 01/2020 – Bolsas de Extensão 
em Tempos de Pandemia.
Inscreva-se aqui, no período de 05 a 12/08/2020 até às 18:00 
horas.
Links: http://www.sipad.ufpr.br/portal/edital-2020-2/ 
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 Programa Especial de Tutoria desenvolvido pela Comissão de Orientação 
Acadêmica da LECAMPO - UFPR Litoral

Informações sobre a COVID19 no Paraná  
Infome Epidemiológico:
http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-C
OVID-19 

Recentemente @s educadores da Lecampo entraram em contato com os estudantes para compreender 
melhor suas demandas e suas dificuldades no enfrentamento a pandemia da COVID19 e ao acesso às 
tecnologias neste período de suspensão do calendário letivo. Esta atividade, dentre outras, faz parte do 
acompanhamento dos estudantes da Lecampo no âmbito do Programa Especial de Tutoria desenvolvido 
pela Comissão de Orientação Acadêmica da LECAMPO - UFPR Litoral. Cada estudante das turmas 
Chico Mendes, Sementes nativas, Sepé Tiaraju e da urma nova Lecampo/2020 tem um(a) educador 
que está disponível para acompanhá-l@.
Agradecemos a tod@s que participaram! Os resultados ajudarão a coordenação e os docentes a 
compreenderem o contexto dos estudantes e assim planejar as atividades do nosso curso. 
Estamos organizando um momento de diálogo com os estudantes da Lecampo para o fim do mês de 
agosto, fique atent@! Maiores informações no próximo informativo.

Você já ouviu falar em seleção de 
bolsistas para atuar em projetos na 
UFPR?

A execução dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão na UFPR podem envolver uma equipe 
composta por professores, estudantes, técnicos e 
outras pessoas que querem se somar ao projeto. 
Frequentemente @s coordenadores(as) dos projetos 
selecionam estudantes bolsistas que podem receber 
uma ajuda de custo ou podem participar como 
bolsistas voluntários. Com a pandemia do COVID19, a 
execução de muitos projetos tem sido realizada de 
forma remota. 

A participação em projetos é uma das possibilidades 
de atividades formativas complementares, 
necessárias à conclusão do curso de graduação.   

Leia mais sobre as diretrizes das atividades formativas 
complementares  do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo da UFPR–Setor Litoral: 
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/
2015/04/Educa%C3%A7%C3%A3o-do-Campo.pdf a 
partir da página 100 

Fonte:https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/campanh
a-institucional-voce-importa-do-ufpr-convida-promove-b
ate-papos-ao-longo-de-agosto/ 
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SUGESTÃO DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS
● O Enigma de Andrômeda (1971) 
● Ensaio sobre a Cegueira (2008)
● Descalço sobre a Terra Vermelha - Pedro  Casaldáliga 

https://tvbrasil.ebc.com.br/descalcosobreaterravermelha/episodio/do-vaticano-ao-araguaia

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre” Paulo Freire (1989).

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS: BOMBAS ATÔMICAS E A EXPLOSÃO EM BEIRUTE
Por meio de uma simples análise dimensional, o físico britânico Geoffrey Ingram Taylor (1886-1975) foi capaz 
de estimar a quantidade de energia liberada na explosão da primeira bomba atômica em 1945, o chamado 
"Trinity Test". Em 1947, fotografias dessa explosão foram divulgadas publicamente pelo Exército dos EUA e 
Taylor notou que o raio (R) da onda de choque da explosão evoluía com o tempo (t) de forma que a quinta 
potência de R dividida pelo quadrado de t dava sempre um mesmo valor:

(R5)/(t2) = constante

Relacionando dimensionalmente R e t com a energia E que seria liberada na explosão e a densidade d do 
meio (ar), é possível deduzir matematicamente que:

(R5)/(t2) = E/d

Na imagem, à esquerda temos a explosão nuclear no teste Trinity. Considerando que 1 kiloton de TNT libera 
em explosão uma energia de 4 terajoules, os dados da imagem nos permite estimar que essa explosão 
nuclear correspondeu à explosão de 25 kilotons de TNT. Esse mesmo cálculo pode ser empregado para 
estimar a energia liberada na recente explosão de Beirute, esta proveniente de uma reação química do 
nitrato de amônio  [https://cutt.ly/ndZWsqe].

Prof. Dr. Roberto Venegeroles
Universidade Federal do ABC

https://tvbrasil.ebc.com.br/descalcosobreaterravermelha/episodio/do-vaticano-ao-araguaia
https://cutt.ly/ndZWsqe

