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                                        Olá estudantes da Lecampo!
Desejamos que todos/as e suas famílias estejam bem! 
Enviamos a vocês o décimo sétimo 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. 
Neste informativo gostaríamos também de agradecer a todos(as) estudantes pela 
leitura e pelas colaborações nos informativos da Lecampo. Avisamos que nós 
educadores/ras estaremos em recesso entre os dias 04 de janeiro a 02 de fevereiro 
de 2021. Desejamos um bom fim de ano e um 2021 com muita saúde.  
Boa leitura!

No último episódio da série especial Mulheres na Ciência do #FalaCientista, você 
conhece a professora Camila Silveira da Silva, do Departamento de Química da UFPR. 
Ela é especialista em  Divulgação Científica e doutora em Ensino de Ciências. É também 
uma das organizadoras do Pint of Science Curitiba e criadora do projeto Mulheres nas 
Ciências.

Confira! 

Ouça o áudio aqui
➡ https://bit.ly/2JVkWJA   

Você sabia que a UFPR oferece atendimento psicossocial para estudantes? 

Este e outros serviços são oferecidos pela SEPOL - Seção de Políticas Afirmativas, 
Assuntos Estudantis e Comunitários

A SEPOL tem como principais responsabilidades: desenvolver, acompanhar e assessorar 
programas e ações de apoio que contribuam com a formação individual e global dos 
discentes, indo além da simples manutenção dos acadêmicos na Universidade; atuar de 
forma articulada, através de equipe multiprofissional, nos eixos da Assistência 
Psicossocial e Pedagógica, Políticas Afirmativas, Inclusão e Acessibilidade. 

Contato: (041) 3511-8385, e-mail: sepol@ufpr.br, sepol.litoral@gmail.com
Fonte: 
http://www.litoral.ufpr.br/portal/ufpr-litoral/estrutura-administrativa/coordenadoria-de
-gestao-academica/sepol/ 

https://bit.ly/2JVkWJA
http://www.litoral.ufpr.br/portal/ufpr-litoral/estrutura-administrativa/coordenadoria-de-gestao-academica/sepol/
http://www.litoral.ufpr.br/portal/ufpr-litoral/estrutura-administrativa/coordenadoria-de-gestao-academica/sepol/
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Boletins sobre COVID19 e 
dengue no Litoral do Paraná

Confira o boletim 
epidemiológico de COVID19 e 
dengue no litoral do Paraná 
mês de dezembro, 
desenvolvido pelo PET 
Saúde/Curso de Saúde 
Coletiva/UFPR Litoral

Acesse: 
Boletim COVID19
http://www.litoral.ufpr.br/port
al/wp-content/uploads/2020/0
9/Boletim-No-16-1a-RS-Parana
gua-05-dez-2020.pdf

Boletim Dengue
http://www.litoral.ufpr.br/port
al/wp-content/uploads/2020/0
9/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-
09_DENGUE-1a-Regional-de-Sa
ude-%E2%80%93-Paranagua.p
df 

Projeto de Extensão “Meninas e Mulheres nas Ciências”

O projeto de Extensão “Meninas e Mulheres nas Ciências” da UFPR lançou mais um 
jogo da memória e está lindíssimo!! Desta vez, retratando cientistas negras brasileiras.
Confira: 
https://meninasemulheresnascienciasufpr.blogspot.com/2020/12/jogo-da-memoria-a
s-cientistas-negras.html

http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-No-16-1a-RS-Paranagua-05-dez-2020.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-No-16-1a-RS-Paranagua-05-dez-2020.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-No-16-1a-RS-Paranagua-05-dez-2020.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/Boletim-No-16-1a-RS-Paranagua-05-dez-2020.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-09_DENGUE-1a-Regional-de-Saude-%E2%80%93-Paranagua.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-09_DENGUE-1a-Regional-de-Saude-%E2%80%93-Paranagua.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-09_DENGUE-1a-Regional-de-Saude-%E2%80%93-Paranagua.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-09_DENGUE-1a-Regional-de-Saude-%E2%80%93-Paranagua.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-09_DENGUE-1a-Regional-de-Saude-%E2%80%93-Paranagua.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/BOLETIM-EPIDEMIOLOGICO-09_DENGUE-1a-Regional-de-Saude-%E2%80%93-Paranagua.pdf
https://meninasemulheresnascienciasufpr.blogspot.com/2020/12/jogo-da-memoria-as-cientistas-negras.html
https://meninasemulheresnascienciasufpr.blogspot.com/2020/12/jogo-da-memoria-as-cientistas-negras.html
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Educandas e Educandos da LECAMPO

Fim de um ano atípico... inesperado, quando a distância forçada por uma pandemia 
nos mostra como somos seres sociais, como desejamos estar perto fisicamente de 
pessoas, lugares que nos constituem dentro de nossas comunidades, famílias, 
diferente grupos dos quais participamos e claro..... da UFPR – Litoral.

Estar em seus corredores, salas, no “entre blocos”, auditório, no RU (com certeza), 
ah e de poder ver o mar. Matinhos, cidade de tanto contrastes sociais, fica muito, 
mas muito mais bonita com a Universidade Que Se Pinta de Povo.

Dentro deste contexto, deste momento histórico que passamos e, das escolhas 
pessoais e coletivas que realizamos, a palavra SAUDADES toma um proporção 
maior. Saudades, mexe com nossa capacidade de relembrar situações, nossos 
desejos e convicções. A LECAMPO tem esse poder....de mostrar que só no coletivo, 
só na luta é que podemos sonhar sonhos possíveis de uma sociedade mais justa, 
plural, fraterna e menos desigual.   

Nas fotos que seguem, uma pequena amostra, bem pequena amostra de alguns 
momentos registrados, nesses mais de seis anos de LECAMPO. Fotos que tem como 
objetivo mostrar a beleza, a potência deste curso, reconhecido pela comunidade da 
Universidade, por nós educadores e.... por vocês educandos. Reconhecer o curso é 
mostrar para a sociedade que os povos do campo, das águas e das florestas, 
vieram para ficar e marcar a história da UFPR. 

A Universidade foi feita pela e para a elite. Não somos a elite, somos classe 
trabalhadora que ocupou esse espaço e não vamos mais sair. A sua vaga em uma 
Universidade Pública, educandas/os  da LECAMPO, é preciosa, é resultado da 
luta de pessoas e movimentos que acreditam em uma outra universidade, uma 
outra escola uma outra sociedade....

Então, que 2021 seja um ano de REENCONTROS....de encontros das turmas, de 
encontros nas salas de aula....nosso TU...de encontros em lugares de luta....Afinal a 
História é MOVIMENTO, então seguimos juntas/os por esse mundão. 

Seguem alguns momentos do início do curso,  de atividades em sala de aula (ICH, 
FTP),  saídas de campo…..
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Foto 2: Momentos de 
formação. Educadores e 
Equipe Pedagógica ELLA 
(Escola Latino Americana de 
Agroecologia), 2º semestre 
de 2014.

Foto 3: Educadores do 1º 
concurso LECAMPO,  
2014.

Foto 1: Abertura oficial da 1ª Turma (Albert Einsten) Assentamento Contestado, Lapa/Pr, no 2º 
semestre de 2014. 
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Foto 4: 1º Encontro das Turmas – 
Assentamento Contestado.

Foto 5 e 6: Construção coletiva do FTP, docência compartilhada Denise e Neusa, Turma Sepé, 2018.

DOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM (Eixos do PPP – UFPR/Litoral)

                    Fundamentos Teórico-Práticos

Foto 7: Construção coletiva da ICH, Turma 
Sementes Nativas, 2017
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Foto 8: ICH: Povos Tradicionais – 
cultura, alimentação. Turma Sepé. 
LEAL/UFPR, 2018

INTERAÇÕES CULTURAIS HUMANÍSTICAS - ICH

Foto 9: ICH: Povos Tradicionais – cultura, 
alimentação. Turma Sepé. LEAL/UFPR, 
2018

Foto 10: ICH: Povos Tradicionais – cultura, 
alimentação. Saída de Campo, Paranaguá,  
Turma Sepé. 2018

Foto 11: ICH: Povos Tradicionais – 
cultura, alimentação. Turma Sepé. 
Exposição/MAE, Paranaguá, 2018
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Foto 12: ICH: Povos Tradicionais – cultura, 
alimentação. Saída de Campo, Paranaguá,  
Turma Sepé. 2018

INTERAÇÕES CULTURAIS HUMANÍSTICAS - ICH

Foto 13: ICH: Reunião de Câmara: 
Pauta – Moradia Estudantil, após “a 
ocupa dos estudantes” (Turma 
Sementes Nativas). Momento 
importante para a aquisição da Bolsa 
Moradia, 2018.
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Há homens que lutam um dia, e são bons; 
Há outros que lutam um ano, e são 

melhores; Há aqueles que lutam muitos 
anos, e são muito bons; Porém há os que 

lutam toda a vida. Estes são 
imprescindíveis.

Bertolt Brecht

Foto 14:  Manifestación, de Antonio Berni.

(https://coleccion.malba.org.ar/manifestacion/)

 

Na luta diária a ARTE é fundamental…


