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Notícias 

30/04/2020 

Nota de Falecimento 

 

É com pesar que comunicamos o falecimento do artista, designer e ex-professor de 

Composição I, Composição II e Teoria da Cor da Embap - de 1965 a 1987 - Ivens de Jesus da 

Fontoura. 

 

Currículo Lattes 

Página de currículos Artes na Web 

 

A Direção 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787818T6&tokenCaptchar=03AGdBq26Nhmdb9JZb7yjWYbSZYe_6QYqlUtmlczrhfa5gvx2A645lERZN7-6MDY_8HJKnd7I5l5uWxCVXOJudJ75VnrlsNQ3Twk7HvprVqXuFUVa5LAzVhtjlMEHbkqv0fZ7hxhQCQZ0rp66A7eh5cfMhxrVMWnGjMnb7lCwcO19b9dCBNsletEHLfSZLBmKzh7o9FrQudnisCmg59khUJRYVQp8Y7T0aPicXhQfK7KafTVxTGnJMIatATET-m7ckJ9DNRu4QdgGDnk8VZ8kxUmPY75lP7ovm9YI2ls660NHSgYvF745y5r2wJ1TtssqKfchZpI2TONKqRrUaIm9sLKP1MzH858zuJYW_ppYhOCTTx81Sb6BW-01x3onGe5lEZRcqJvRop3Fwzjug2jtcamVgu1bH6Xvkkg
http://www.artesnaweb.com.br/index.php?pagina=home&abrir=arte&acervo=1567


 

 

Notícias 

28/04/2020 

Calendário de Vestibular da Unespar está 
suspenso 

 

 
Membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) 
definiram, em sua última sessão do conselho, pela suspensão do calendário do Concurso Vestibular 2020-2021. A 
decisão teve como base o momento de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, que, dentre outros cuidados, 
requer medidas que prezem pelo distanciamento social.  
Conforme explica a coordenadora da Comissão Central de Concurso Vestibular (CCCV) Áurea Viana, pensando em 
não prejudicar possíveis candidatos, ainda não há como estabelecer outro calendário, isso porque as datas são 
definidas de acordo com o calendário escolar do ensino médio e de forma que não coincidam com outros vestibulares 
ou com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), atividades que também estão suspensas no momento.  
De acordo com, a pró-reitora de Ensino de Graduação (Prograd), Maria Simone Novak, embora ainda não haja uma 
previsão de retomada ou estabelecimento de outro calendário, uma sessão extraordinária do Cepe deverá deliberar 
sobre alterações no formato do vestibular, dando continuidade a uma discussão iniciada pela Reitoria, Prograd 
e CCCV no fim do 2019.  
As sugestões de modificações que serão avaliadas pelo Cepe devem ser pautadas em discussões nos colegiados de 
curso e centros de área e têm a finalidade de ampliar e tornar mais acessível a forma de ingresso na instituição. 
Aqueles que ainda não realizaram a discussão, deverão fazê-lo e encaminhar à Prograd. 

Acompanhe a Unespar nas redes sociais 

 www.facebook.com/UnesparOficial 

 www.twitter.com/UnesparOficial  

 www.instagram.com/unespar/ 

www.youtube.com/unesparaovivo  
 

 

 

 

por Aline de Oliveira Silva - Publicado: 28/04/2020 

 

Fonte: Unespar 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

http://www.unespar.edu.br/prograd-se-reune-com-reitor-para-discutir-mudancas-no-vestibular-da-unespar
http://www.unespar.edu.br/prograd-se-reune-com-reitor-para-discutir-mudancas-no-vestibular-da-unespar
https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/
http://www.youtube.com/unesparaovivo


 

Destaque 

28/04/2020 

Live com Reitor Antonio Carlos Aleixo, 
PROGRAD, PROEC e PRPPG 

 

 

 

Fonte: Unespar 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 



Notícias 

16/04/2020 

Questionário quer mapear dados sobre a saúde 
dos docentes e agentes administrativos em 
tempos de pandemia 

 

 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento (Progesp) da Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar), em conjunto com o Programa de Saúde do Trabalhador e o Colegiado do 
Curso de Enfermagem do campus Paranavaí, disponibilizou um questionário on-line para 
mapeamento dos docentes e agentes em situação de vulnerabilidade e riscos no período 
de enfrentamento ao Covid-19. 
CLIQUE AQUI PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO 
O formulário está disponível para preenchimento até 20 de abril de 2020. O objetivo da ação 
é, por meio dos dados recolhidos, articular estratégias de ações em cada campus em 
conjunto com o Comitê de Apoio às Pessoas em Situação de Risco Social, a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (Prograd) e o Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH) da 
Unespar. 

 
Acompanhe a Unespar nas redes sociais 

www.facebook.com/UnesparOficial 

 www.twitter.com/UnesparOficial  

 www.instagram.com/unespar/ 

www.youtube.com/unesparaovivo   

por Aline de Oliveira Silva - Publicado: 13/04/2020 

 
Fonte: Unespar 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

https://forms.gle/bKPqgzdXZoMBJZQ57
https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/
http://www.youtube.com/unesparaovivo


 

Destaque 

04/04/2020 

Unespar cria Comitês de Apoio às Pessoas em 
Situação de Risco Social nos sete Campi 

 
 

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) criou Comitês de Apoio às Pessoas em Situação de Risco Social em cada um dos 
campi. Os comitês são uma iniciativa da Reitoria em parceria com a Direção dos campi, a partir da sugestão e preocupação de 
professores e estudantes que identificaram que alguns alunos precisam de apoio, especialmente neste momento. Os comitês 
devem mapear, em cada campus, estudantes em situação de risco social e promover ações para auxílio material a esses 
estudantes.  
ACESSE AQUI A PORTARIA QUE CRIA OS COMITÊS 
Além disso, os comitês irão promover ações informativas sobre políticas públicas de ajuda e apoio a pessoas em situação de risco 
social, agravadas pelas medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus; mobilizar as comunidades interna e externa, das 
regiões de abrangência da Unespar, para engajamento em ações de apoio a pessoas em risco social; incentivar estudantes e 
professores a participarem de atividades e ações políticas locais, de apoio aos grupos em situação de risco, sempre respeitando as 
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS); incentivar a difusão de conhecimentos científicos nas mídias locais sobre as 
questões que afetam a comunidade em geral; e promover encontros virtuais para difusão de atividades artísticas e culturais 
voltados à comunidade externa e interna. 
Cada comitê terá um coordenador geral, um membro representante dos estudantes, um representante dos docentes, um 
representante da Seção de Assuntos Estudantis e um membro representante do Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH) 
local. Às coordenações gerais é solicitado coordenar as atividades dos comitês locais, promovendo a integração entre as ações 
desenvolvidas nos campi da Unespar. 
Acesse: www.unespar.edu.br 

 

 

Fonte: Unespar 

 

VOLTE AO TOPO 

 

http://www.unespar.edu.br/noticias/unespar-cria-comites-de-apoio-as-pessoas-em-situacao-de-risco-social-nos-sete-campi/portaria-214-2020-designa-comite-locais-assistencia-situacao-risco.pdf
http://www.unespar.edu.br/?fbclid=IwAR0QcO0qQeqF3S0fhiyRT72sQR24ueul3inyKtcl-6JsO7oo4mErE1YwfjM

