
      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 16º informativo do curso,  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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Estamos em vias de adentrar o último

mês de um ano marcado por uma crise

profunda, cujos efeitos têm intensificado

tendências já em curso em diversos

aspectos da vida social. No tocante à

universidade, as lutas que vinham

ocorrendo nos últimos anos, com o mote

central de resistência contra a

precarização desta instituição, ganharam

novos contornos em 2020.Além dos

conflitos já em curso nos últimos anos —

pela recomposição do orçamento, por

políticas sérias de permanência

estudantil e pela disputa de uma

formação de excelência — adentrou no

centro do debate o “Ensino Remoto”.

Ainda que o Ensino a Distância (EaD) já

aparecesse como uma ameaça para as

universidades no interior do debate

crítico da educação, os efeitos da

pandemia forçaram a centralidade dessa

pauta.O Ensino Remoto se apresentou de

forma aligeirada como resposta para as

universidades frente aos efeitos do parco

isolamento social realizado no Brasil.

Leia mais:
https://universidadeaesquerda.com.br/ere-

desdobramentos-futuros-de-uma-politica-

emergencial-de-ensino/?

fbclid=IwAR2Amr7FScjkjtX8sqEg3_uiUL1ON_tFekk

gl3XJzMfXnVrF5MYp099HFz8

ERE: desdobramentos futuros
de uma política “emergencial”
de ensino

Ensino Remoto é o mesmo que
Educação à Distância ?

Não. O Ensino Remoto é um arremedo

que está sendo apresentado como

resposta pragmática ao período

estendido da quarentena, como se fosse

possível transpor a aula presencial em

aulas à distância. A EàD está prevista no

artigo 80 da Lei 9.394/1996 (Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

e regulamentada, especialmente, pelos

Decretos da Presidência da República nº

5.622/2005 e nº 5.773/2006. 

Leia mais:
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3498-

ensino-remoto-por-que-dizemos-nao.html

https://pixabay.com/



No dia 25 de novembro comemora-se

o Dia Internacional de Luta Contra a

Violência à Mulher. A data foi

escolhida para homenagear as irmãs

Mirabal (Pátria, Minerva e Maria

Teresa), dominicanas que ficaram

conhecidas como Las Mariposas e se

opuseram à ditadura de Rafael

Leónidas Trujillo sendo assassinadas

em 25 de novembro de 1960. 

[...] Nos dias de hoje a data vem sendo

promovida pela ONU e pela Secretaria

Nacional dos Direitos Humanos e 

25 de novembro – Dia Internacional de Combate à violência
contra a mulher

A questão das mulheres negras precisa 
ser central

Ministério do Desenvolvimento e

Combate à Fome, sendo fonte de

divulgação, inclusive, para o disque

180, que atende casos de denúncias de

violência contra a mulher. Iniciada em

25 de novembro de 1991, sob a

coordenação do Centro de Liderança

Global da Mulher, a Campanha

Mundial pelos Direitos Humanos das

Mulheres propôs os 16 Dias de Ativismo

contra a Violência contra as Mulheres.

Leia mais:
https://www.ufrgs.br/telessauders/noticias/dia-

internacional-de-luta-contra-violencia-mulher-
25-de-novembro/

 Sueli Carneiro já nos ensinou em “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra

na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero”, que quando falamos de

mulheres, é necessário se fazer a pergunta: de quais mulheres estamos falando?

Mulheres não pode ser uma categoria única e universal.Se pararmos para olhar a

história hegemônica do feminismo, percebemos certo apagamento das vozes das

mulheres negras nessa história. Há compêndios e livros sobre a história das mulheres

no Brasil nos quais não há capítulos sequer falando sobre feminismo negro ou

mulheres negras.

Leia mais: https://blogdaboitempo.com.br/2016/03/08/a-questao-das-mulheres-negras-precisa-ser-
central/



Na última terça-feira (24), a UFPR Litoral

inaugurou o Núcleo de Tecnologia

Educacional (NTE) no setor. A unidade

funciona como uma espécie de extensão

da Coordenação de Integração de

Políticas de Educação à Distância

(CIPEAD), atuando na inclusão das

Tecnologias Digitais da Informação e

Comunicação (TDIC) como ferramentas

de apoio ao ensino presencial e híbrido,

à extensão, à pesquisa e à gestão.A

cerimônia de inauguração foi realizada

on-line e transmitida pelo Facebook da

UFPR Litoral. 

Fonte: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-litoral-

inaugura-nucleo-de-apoio-e-inclusao-de-tecnologias-digitais/

UFPR Litoral inaugura
núcleo de apoio e inclusão

de tecnologias digitais

https://pixabay.com/

Aplicativo UFPR Virtual
está disponível para

celulares
Em tempos de pandemia e ensino

remoto, ter acesso aos recursos

acadêmicos é essencial. Agora, a

plataforma UFPR Virtual está disponível

na palma da mão. É possível baixar

gratuitamente o app UFPR Virtual em

celulares com sistema Android pelo

Google Play Store. Em breve, o aplicativo

também estará disponível no sistema

iOS. 

Fonte: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/aplicativo-ufpr-

virtual-esta-disponivel-para-celulares/


