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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 13º 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. 
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Antonieta de Barros (1901-1952) 

 a parlamentar pioneira que criou o 

 Dia do Professor 

"A primeira mulher, e negra, eleita no Brasil — 

assim sempre será lembrada Antonieta de Barros. 

Filha de escrava liberta e órfã de pai, Antonieta 

teve uma infância muito pobre e difícil. 

Alfabetizada pelos estudantes que moravam em 

sua casa — uma pensão fundada por sua mãe 

para complementar a renda —, ela continuou 

estudando até se tornar jornalista, professora e 

política. Suas principais bandeiras eram: educação 

para todos, valorização da cultura negra e 

emancipação feminina. Eleita deputada estadual 

em 1934 pelo Partido Liberal Catarinense, ajudou 

a elaborar a Constituição do estado em 1935, 

tendo escrito os capítulos ―Educação e Cultura‖ e 

―Funcionalismo‖. Trabalhou na Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina até 1937, quando 

teve início a ditadura do Estado Novo."  

 

Para saber mais acesse:  

http://www1.udesc.br/?id=2678 
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Segurança Alimentar e Nutricional 

e o Legado de Ana Primavesi 

―O segredo da vida é o solo porque do solo dependem as plantas, a água, o clima 

e nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for 

sadio e as plantas, nutridas―. 

Para saber mais assista ao vídeo: A vida no solo  

https://www.youtube.com/watch?v=5CP0xYOLEcM&t=1419s  

De acordo com a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o 

termo Segurança Alimentar e Nutricional  consiste 

na realização do direito ao acesso a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer outras necessidades essenciais. Em 16 

de outubro comemoramos o Dia Mundial da 

Alimentação. Essa data teve origem em 1981, ela é 

a mesma da criação da FAO cuja missão é alcançar 

a segurança alimentar. 

Em 3 de 0utubro de 1920 nasceu Ana Maria 

Primavesi, engenheira agrônoma, referência 

mundial em agroecologia e pioneira no Brasil, 

falecida em 5 de janeiro de 2020. Em 2012 ela 

recebeu um prêmio Mundial de Agricultura 

Orgânica, ao longo de seu legado sempre 

demonstrou uma enorme preocupação com o uso 

de agrotóxicos e as consequências que estes podem 

causar para a saúde de todos (biosfera e 

Biodiversidade).  
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Notícias sobre a nossa UFPR 

RECEBA NOTÍCIAS DA UFPR DIRETO NO SEU CELULAR 

A partir desta sexta-feira (16), a UFPR disponibiliza dois novos canais de comunicação para 

ampliar o diálogo com a comunidade interna e com toda a sociedade e para difundir a 

produção científica da instituição. Por meio dos aplicativos de mensagens WhatsApp e 

Telegram, os interessados receberão notícias selecionadas sobre ciência, educação e extensão 

relacionadas à universidade. 

Para saber mais e se cadastrar acesse: 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/receba-noticias-da-ufpr-direto-no-seu-celular/ 

PROJETO DE EXTENSÃO DIVULGA JOGOS E 

EXPERIMENTOS DE QUÍMICA EM LIVRETO E 

NO YOUTUBE 

Um canal no YouTube e uma revista didática foram 

duas das alternativas encontradas pelo projeto de 

extensão Química na Prática, o QuiPra, para 

continuar suas ações durante a pandemia de covid-

19. As atividades, que antes se baseavam em 

visitações, suspensas desde a interrupção do 

calendário acadêmico da UFPR, foram adaptadas 

para o formato digital. 

 

Para saber mais e acessar a revista e o canal 

acesse: 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/projeto-

de-extensao-divulga-jogos-e-experimentos-de-

quimica-em-livreto-e-no-youtube/ 

EDITORA UFPR OFERECE CATÁLOGO COM 

40% DE DESCONTO PELA FEIRA DE LIVROS 

LOMBADA ATÉ 31/10 

A Editora UFPR participa a partir da próxima 

segunda-feira (19) da Lombada, feira de livros da 

PUCPR. Por conta disso, todos os livros do 

catálogo da Editora UFPR podem ser adquiridos 

pelo site da Editora ou pelo site do evento com 

um desconto de 40%. 

Confira: https://www.editora.ufpr.br/ 
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Vale a pena conferir! 

 

PPGECO OFERECE CURSO DE EXTENSÃO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO; 

INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS 

Estão abertas até 31 de outubro as inscrições para o II Curso de Ecologia e Conservação da UFPR, 

voltado a estudantes, profissionais ou professores de Ciências e Biologia que tenham interesse em 

explorar temas gerais da Ecologia. Trata-se de um evento de extensão gratuito oferecido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGECO), que permitirá a participação 

em discussões sobre assuntos atuais relacionados a impactos nos ambientes naturais e urbanos. 

O curso terá duração de duas semanas, iniciando dia 16 de novembro. 

 

Para saber mais e se inscrever acesse: https://iicursoecocon.wixsite.com/2020 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS SÃO TEMA DE WEBINÁRIO – 

22/10 

O Centro de Educação Ambiental e Preservação 

do Patrimônio (CEAPP) promove o webinário 

―Educação Ambiental: a mudança climática 

como desafio planetário‖ no dia 22 de outubro, 

às 14 horas. O evento on-line será transmitido 

pelo canal do CEAPP e terá a participação de 

Pablo Meira e Paulo Artaxo, referências 

mundiais em relação às mudanças climáticas. 

 

Para assistir acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=dWt_tQ_nsr8 

DOCUMENTÁRIO ―O DILEMA DAS REDES‖ 

 

O documentário faz refletir que o uso aparentemente 

inocente que se faz das redes sociais pode ter 

impactos catastróficos, e que muito dificilmente essa 

realidade poderá ser mudada, porque ela atende aos 

interesses dos maiores bilionários do mundo. 
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Não esqueça! Para pensar! Aconteceu! 


