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  INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA ACADÊMICA 
 

 

 

  

CONSULTA PÚBLICA 

PARA REITORIA 
 

Entre os dias 01 e 02 de setembro de 2020 haverá 
CONSULTA PÚBLICA PARA Reitoria da UFPR. Essa consulta 

ocorrerá via on-line, e para que você possa VOTAR é 
NECESSÁRIO a confirmação de seu email e a criação de uma 

senha.  Para isso, você deverá: a) Etapa 01: 
Confirmar/cadastrar seu email; b) Etapa 02: Criação de 

senha entre os dias 20 a 27 de agosto de 2020 para acessar 
a urna eletrônica nos dias da eleição. 

 
Orientações sobre confirmação/cadastro de email: 
• Quem participou da ETAPA 1: Receberá o link no email 

confirmado; 

• Quem não participou da ETAPA 1: Receberá o link no 
email institucional (cadastrado nos bancos de dados da 
UFPR; 

• Tem dúvidas sobre seu email? Acesse: 
https://meuemailnaconsulta2020.ufpr.br ; 

• O atendimento ao usuário será realizado pelos 
emails cpcufprsuporte@gmail.com e pelos telefones da 
APUFPR (41) 999817835 (APUFPR), e da AGETIC (41) 
98498-6080 e (41) 98858-7646 

• Mais informações: https://youtu.be/RFNYqcUITxw 

 
 
 

15 ANOS DA UFPR LITORAL 🎈 
Live comemorativa com 
convidados e atrações 

artísticas. Lançamento da 
revista com histórias contadas 

por quem fez e faz a nossa UFPR 
Litoral. 

DIA:  28/08/20 ÀS 17 Horas. 
no YouTube e Facebook da UFPR Litoral: 
http://www.litoral.ufpr.br/portal/15anos  
 
 

 

REUNIÕES 
VIRTUAIS COM  

ESTUDANTES DA 

LECAMPO 
 

Pintura de Gildásio Jardim 

A Comissão de Orientação Acadêmica (COA) da Lecampo 
está organizando reuniões virtuais com os estudantes pela 

plataforma teams. As reuniões virtuais serão nos dias 3/09 
e 10/09/2020. 

No dia 03/09 a proposta é conversar sobre as 
especificidades das turmas neste período de pandemia e 

pensar em algumas propostas. Estamos enviando 
mensagens para as turmas para combinarmos o melhor 

horário.  
No dia 10/9 às 18h a ideia é realizarmos 
encaminhamentos sobre o nosso curso. 

A presença de todos os estudantes nestes dois momentos 
é muito importante.  

O link para acesso às reuniões é: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a1dfba0eb39d74453922a2eb5271fe35b%40thread.
tacv2/1598294511084?context=%7b%22Tid%22%3a%22c37

b37a3-e9e2-42f9-bc67-
4b9b738e1df0%22%2c%22Oid%22%3a%22e6307c06-3afe-

4db0-a3ec-2f4dfaa3d854%22%7d 

 
Clique no link ou cole-o no navegador para participar. 

PARTICIPE! 

 
 

ATIVIDADES FORMATIVAS 
COMPLEMENTARES 

Entre os dias 18/08 e 11/12 de 2020 será realizada a 
validação das horas formativas complementares, 

conforme Edital Extraordinário N.0001/2020.  
Entre em contato com os Professores da CPAAF. 

1º período: 21 a 25/09/20 – Turma Sementes Nativas 
2º período: 19 a 23/10/20 – Turma Sementes Nativas 
3º período: 23 a 27/11/20 – Turma Sementes Nativas 

4º período: 14 a 16/12/20 - Todas as turmas da LECAMPO 
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“QUE A ARTE NOS APONTE UMA RESPOSTA...” 
 

CINEMA 
 
LUA EM SAGITÁRIO 

Filme brasileiro de 2016, escrito e 
dirigido por Márcia Paraíso. 
Com roteiro, direcionado ao 

público jovem, sobre conflitos de 
terra e luta de classes no Brasil, 
através de uma história de amor 

juvenil que passa no oeste de 
Santa Catarina 

Acesso: 
https://youtu.be/2Uc4JPjfiXY 

 
 

 
CHOYÜN, BROTES DE LA TIERRA  

O filme é uma animação curta sobre o 
conflito socioambiental em Wallmapu 

na região sul do Chile. Em meio às 
montanhas e bosques milenários 

ameaçados pela exploração florestal, 
uma família mapuche luta para 

preservar sua cultura e suas formas de 
vida. Um filme de Sebastian Pinto e 

Rosário Lopez. 
Disponível em: 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/06/video-choyun-
brotes-de-la-tierra-un-corto-animado-sobre-el-conflicto-
socio-ambiental-en-wallmapu/  

 
 

ARTE CAMPONESA 

 
Pintura de Francisco Daniel. 

Despejo do Acampamento Quilombo 
Campo Grande, MG, 12/08/20 

 

POETIZANDO: 
 

 
João da Cruz e Sousa  

(24/11/1861, Desterro, Florianópolis, SC –  
19/03/1898, Sítio, Brasil) 

Poeta brasileiro (Dante Negro ou Cisne  
Negro), foi um dos precursores do 

simbolismo no Brasil  
 

 
Cárcere das almas  

 

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 
Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 
Mares, estrelas, tardes, natureza. 

X  
Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 
Sonha e, sonhando, as imortalidades 
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 

X 
Ó almas presas, mudas e fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas, 
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 

X 
Nesses silêncios solitários, graves, 

Que chaveiro do Céu possui as chaves 
para abrir-vos as portas do Mistério?! 

X 
Publicado no livro Últimos Sonetos (1905) 

 
 
 

MURAL LECAMPO 
 

 
Aula de Campo com a turma Sepé Tiaraju coordenada pela 

Profa. Maria Isabel, nas ruínas de São Miguel das Missões no 
Rio Grande do Sul em novembro de 2019. 
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CIÊNCIA E COVID-19 
 
 

COVID-19 EM DADOS: 
Segundo informações do Escritório Pan-americano de Saúde 

e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, os dados 
referentes à COVID-19 datados de 24 de agosto de 2020 são: 

Mundo: 23.311.719 casos confirmados  e 806.410 mortes  
Américas: 12.423.028 casos confirmados e 442.150 mortes 

 
Dados Disponíveis em:  

https://www.paho.org/pt/covid19  e  
https://covid19.who.int/  

 
 

OBSERVATÓRIO COVID-19 (FIOCRUZ) 
A fundação Oswaldo Cruz, organizou um Observatório da 
COVID-19 que tem por objetivo desenvolver análises 
integradas, tecnologias, propostas e soluções para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19.  
Convidamos você à visitar o site e pesquisar sobre cenários 
epidemiológicos, medidas de controle, e impactos sociais da 
pandemia. Disponível em:  
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19/cenarios-
epidemiologicos 

 
 

SOLIDARIEDADE EM 
TEMPOS DE PANDEMIA 

Cerca de 2300 toneladas de 
alimentos já foram doados em 

todo o país em Ações de 
Solidariedade promovidas na 

Campanha Periferia Viva  
                                                                                           Foto Arquivo MST-Bahia 

organizadas pelo Movimento Sem Terra, Movimento de 
Pequenos Agricultores, Movimento de Atingidos por 
Barragens, Levante da Juventude, Movimento de 
Trabalhadores por Direitos, Movimento pela Soberania 
Popular na Mineração. Também, outra importante iniciativa 
de arrecadação, distribuição de alimentos e marmitas 
solidárias, por parte da Frente Brasil Popular e Frente Povo 
Sem Medo. ocorre sob o lema “Vamos Precisar de Todo 
Mundo”. Disponível em: 
https://mst.org.br/2020/06/25/solidariedade-nao-e-
caridade/ 

 
          Foto: Rebeca Belchior.  

Marmita Solidária – RJ. 
 

  

CHEGA JUNTO!!! 

 

SUGESTÃO DE OFICINA 
 

 
 
 

ACOMPANHE a TV FONEC: 

 
https://www.youtube.com/channel/UC79sfOVEgXuaeeaG2vW

U5tw 

 

 
ESQUENTA SIFEDOC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquenta Sifedoc é uma série de lives que acontecerão antes do 

evento presencial.  A primeira será no dia 26 de agosto de 2020, 
às 19:30hs como o tema “Pandemia e a incidência nos 

trabalhadores na América Latina”, com os palestrantes Emir 
Sader (BR) e a Paula Klachko (AR). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EYeONtLwfPs&feature=yo
utu.be 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO, DIREITO NOSSO, DEVER DO ESTADO,  

COMPROMISSO DA COMUNIDADE!!! 
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