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Notícias 

29/06/2021 

A Carreira do Músico Militar na Força Aérea 
Brasileira 

Masterclass Interdisciplinar  
 
 

A carreira do Músico Militar 
 

na Força Aérea Brasileira  
  

Palestrante: 1º Tenente Paulo Rezende  
 (Regente da Orquestra Sinfônica da Força Aérea 

Brasileira)  
  
  

Organizadores:   
Prof. Edivaldo Chiquini  

(Banda Sinfônica)  
Prof. Jorge Scheffer  

(Coordenação do Curso Bacharelado em instrumento)  
  
  

Local: Plataforma Google Meet.  
  

Data e Horário: dia 30 de junho às 17 horas.  
  

LINK para o acesso:  
Carreira de Músico Militar na FAB  

https://meet.google.com/aqd-aojt-jeg 
 
 

 
 

https://meet.google.com/aqd-aojt-jeg


 
 

 
 

 
 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 



Notícias 

28/06/2021 

Fundação Cultural abre inscrições para o edital 
Oficinas de Técnicos de Espetáculos e Eventos 

 

 

A Fundação Cultural de Curitiba publicou na última sexta-feira (25/6) o edital Oficinas de Técnicos de 

Espetáculos e Eventos, para apoiar técnicos de espetáculos e eventos culturais que ofereçam vídeos de 

oficinas técnicas para serem disponibilizados no site e nas redes sociais da FCC e da Prefeitura de 

Curitiba. O valor total do edital é de R$ 250 mil para contemplar até 125 projetos. 

As inscrições serão realizadas no período entre as 18h do dia 14 de julho até as 12h do 23 de julho de 

2021, em formulário digital do Sisprofice: www.sic.cultura.pr.gov.br 

O novo edital atende exclusivamente profissionais que desempenham atividades técnicas para a 

realização de eventos e espetáculos culturais nas mais diversas linguagens artísticas, participando na 

criação ou manutenção e suporte a esses eventos, como cenógrafo, cenotécnico, contrarregra, figurinista, 

iluminador, maquiador, maquinista, roadie, sonoplasta, técnico de luz, técnico de som, técnico de palco, 

entre outros. 

Este é o sexto edital de apoio emergencial ao setor cultural lançados pela Fundação Cultural com 

recursos próprios desde o início da pandemia de covid-19. Foram lançados três editais em 2020 e este 

ano mais três, totalizando um investimento de R$ 1,71 milhão. No período da pandemia, também foram 

disponibilizados recursos para editais do Fundo Municipal da Cultura, no valor de R$ 5,4 milhões. 

Serviço: 

Inscrições para o Edital 025/2021 – Oficinas de Técnicos de Espetáculos e Eventos 

Das 18h do dia 14 de julho até as 12h do 23 de julho de 2021 

Edital disponível em: www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais 

Inscrições pelo Sisprofice: www.sic.cultura.pr.gov.br 

Informações: comissaodechamamentodac@curitiba.pr.gov.br. 

Fonte: Fundação Cultural de Curitiba 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

http://www.sic.cultura.pr.gov.br/
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais
http://www.sic.cultura.pr.gov.br/
mailto:comissaodechamamentodac@curitiba.pr.gov.br.


Destaque 

24/06/2021 

Vagas Ociosas: Campus Curitiba I/Embap divulga 
resultado da 2ª fase 

 

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) divulgou o resultado final da 2ª fase do Processo Seletivo de Vagas Ociosas 
para o campus Curitiba I/Embap da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e convoca para a matrícula 
os candidatos selecionados com a situação deferida. 
EDITAL Nº 054/2021 CLIQUE AQUI  
Para os candidatos deferidos (Anexo A deste Edital) da modalidade “Portador de Diploma de Curso Superior”, é 
necessário enviar um email para graduacao.embap@unespar.edu.br, entre os dias 24 e 29 de junho, com os 
seguintes documentos, de forma legível, sem rasuras e sem cortes: 

I. cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; II. cópia da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 
19, em se tratando de estrangeiro frente e verso (como o original), numa única peça; III. Cópia do CPF; IV. Cópia do 
Documento Militar ou Certificado de Dispensa Militar; (para maiores de 18 anos, do sexo masculino); V. Cópia do Título 
de Eleitor; (para maiores de 18 anos); VI. Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio, contendo no mesmo a 
Certificação de Conclusão e uma cópia, frente e verso (como o original), numa única peça. (Conclusão de Curso 
profissionalizante: Cópia do DIPLOMA, apenas); 

a) O requerente de nacionalidade brasileira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. b) O requerente de nacionalidade estrangeira, que 
cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de equivalência de estudos fornecida pelo órgão 
credenciado no Brasil. 

Caso não concorde com o resultado constante no Anexo A do Edital, o candidato pode enviar um email 
para graduacao.embap@unespar.edu.br, detalhando, de forma objetiva e fundamentada, a razão para entrar com 
um recurso. Para isso haverá um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, desde a data de publicação do Edital. 
 
Acompanhe a Unespar nas redes sociais 
www.facebook.com/UnesparOficial 
www.twitter.com/UnesparOficial  
www.instagram.com/unespar/ 
www.youtube.com/unesparaovivo  
 

por Marina Santos DaumPublicado: 24/06/2021 11h03 

Fonte: Unespar 

VOLTE AO TOPO 

 

https://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2021/edital-ndeg-054-2021-dra-prograd-publica-o-resultado-2a-fase-vagas-ociosas-curitiba-i-2021.pdf
https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/
http://www.youtube.com/unesparaovivo


 

Notícias 

24/06/2021 

Unespar convoca para matrícula candidatos 
aprovados pelo Provar 2021-02 

 

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) convoca para a matrícula os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo de Ingresso em vagas remanescentes - Provar 2021-0. A solicitação 
deve ser feita online, no período de 24 a 29 de junho, através do site disponível abaixo. Será necessário anexar, 
separadamente, de forma digitalizada/escaneada no formato .pdf, com tamanho máximo de 1MB cada, a 
seguinte documentação: 

I. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

II. Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 19, em se tratando de estrangeiro frente e verso (como o 
original), numa única peça; 

III. CPF; 

IV. Documento Militar ou Certificado de Dispensa Militar; (para maiores de 18 anos, do sexo masculino); 

V. Título de Eleitor; (para maiores de 18 anos); 

VI. Histórico Escolar do Ensino Médio, contendo no mesmo a Certificação de Conclusão. 

a) O requerente de nacionalidade brasileira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 

b) O requerente de nacionalidade estrangeira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 

c) O requerente que no ato da matrícula, não portar a via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, poderá 
entregar uma Declaração/Certidão de Conclusão de Ensino Médio, devidamente assinada pela autoridade escolar e 
carimbada, que tornará a matrícula condicional até a entrega da via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, que 
deverá ser feita impreterivelmente no prazo de 30 dias. 



d) O candidato inscrito pela média obtida no PS1 - UNESPAR, proveniente do ENEM, deverá anexar o Extrato de 
Desempenho de Notas, Oficial, emitido através do endereço eletrônico https://enem.inep.gov.br. 

MATRÍCULAS CLIQUE AQUI  
EDITAL N° 055/2021 CLIQUE AQUI   
 
As vagas serão preenchidas conforme a prioridade de escolha dos cursos indicados pelos candidatos no ato da 
inscrição. Havendo mais candidatos(as) classificados(as) do que vaga(s) disponíveis, esta(s) será(ão) ocupada(s) 
pelo(s) candidato(s) que possui(rem) maior média de classificação. 
Não será aceita a solicitação de matrícula do(a) candidato(a) que, no momento que prestou o Concurso Vestibular 
da Unespar, enquadrava-se na condição de treineiro(a) - que não concluiu o Ensino Médio no ano da realização do 
Processo Seletivo. 
Os(as) candidatos(as) que tiverem a matrícula deferida, serão convocados para apresentarem as vias originais dos 
documentos, para conferência e veracidade em momento posterior, através de edital próprio. 
Os candidatos aos cursos que preveem Teste de Habilidades Específicas (THE), após o envio da documentação 
para matrícula, deverá(ão) obrigatoriamente confirmar junto a Secretaria Acadêmica a participação no THE, para 
realizá-lo posteriormente, devendo obter aprovação para efetivação e confirmação da sua matrícula. 
 
CONFIRMAÇÃO PARA O THE CLIQUE AQUI  
 
por Marina Santos Daum 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://provar2.unespar.edu.br/consulta_academico.php
https://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2021/edital-ndeg-055-2021-dra-prograd-chamada-para-solicitacao-de-matricula-classificados-no-provar-02.pdf
https://www.unespar.edu.br/matriculas/enderecos


Notícias 

24/06/2021 

PIBEX e PIBIS estão com inscrições abertas para 
programas e projetos de docentes extensionistas 
até o dia 30 de junho 

 

 

PIBEX  - Programa Institucional de Bolsas para Extensão Universitária 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura lançou no dia 31 de maio o edital de abertura do Programa Institucional de Bolsas 
para Extensão Universitária - PIBEX, que estabelece normas e convida os professores extensionistas da Unespar a 
apresentarem propostas no âmbito do referido Programa, para a concessão de bolsas a alunos(as) regularmente 
matriculados(as) em cursos de graduação da Universidade.  

O PIBEX disponibiliza bolsas no valor de R$ 400,00,  por um período de 12 meses, para o desenvolvimento de 
atividades vinculadas à extensão universitária, com o apoio da Fundação Araucária. 

As inscrições poderão ser realizadas por docentes efetivos da Unespar, com titulação mínima de mestre, e, em pleno 
exercício de suas atividades como coordenadores de programa/projeto de extensão, no período de 01 a 30 de junho 
de 2021. 

As propostas deverão ser apresentadas em versão digital, via eprotocolo para a Diretoria de Extensão da PROEC. 

Todas as condições de participação podem ser consultadas no Edital nº 003/PROEC disponível aqui. 

 

https://proec.unespar.edu.br/menu-extensao/pibex


 

 

PIBIS - Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social – Pesquisa e Extensão Universitária 
O Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social - Pesquisa e Extensão Universitária / PIBIS 2021 também está 
com as inscrições abertas, no período de 01 a 30 de junho de 2021. 

O PIBIS oportuniza a concessão de bolsas a alunos(as) regularmente matriculados em cursos de graduação da 
Unespar, que atendam ao critério do Programa de Cotas da Universidade, para desenvolvimento de atividades 
vinculadas à extensão universitária contribuindo para política de inclusão social para a produção e difusão do 
conhecimento, facilitando o acesso e permanência de estudantes oriundos de escolas públicas. O PIBIS conta com o 
apoio da Fundação Araucária. 

Poderão se inscrever docentes efetivos da Unespar, com titulação mínima de mestre, em pleno exercício de suas 
atividades como coordenadores de programa/projeto de extensão, para a oferta de bolsas aos estudantes, no valor de 
R$ 400,00, por um período de 12 meses. 

As propostas deverão ser apresentadas em versão digital, via eprotocolo para a Diretoria de Extensão da PROEC, até 
o dia 30 de junho de 2021. 

Todas as informações podem ser consultadas no Edital 04/2021/PROEC disponível aqui. 
 
por Helio Sauthier 
 
Fonte: Unespar 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proec.unespar.edu.br/menu-extensao/pibis


Notícias 

18/06/2021 

Uma pesquisa em arte: rastreando o elemento 
constituinte in/visível - Palestra promovida pelo 
grupo de pesquisa GRACON da Embap 

 

 

 

 

 

Palestra promovida pelo grupo de pesquisa GRACON - Gravura Contemporânea da EMBAP. 

"Uma pesquisa em arte: rastreando o elemento constituinte in/visível"  

 

Abordando suas pesquisas recentes sobre gravura contemporânea. 

Pela palestrante: Helena Kanaan  

 

Helena Kanaan é Artista Visual, com ênfase em modos contemporâneos na linguagem da Gravura que se 

expande pela Arte Impressa. Tem mostras individuais e coletivas no Brasil e exterior (Espanha, Itália, 

Argentina, Coreia do Sul, Polônia...) Suas mais recentes residências artísticas foram no Proyecto ACE 

Buenos Aires Argentina e, no Tamarind Institut em Albuquerque USA. É docente no Instituto de Artes da 

UFRGS área da gravura com tópicos especiais na Litografia e Serigrafia. Doutora em Poéticas Visuais 

PPGAV /UFRGS e Universidade Politécnica de Valencia/Espanha. Especialista pela Scuola dArte Grafica 

Il Bisonte, Florença/Itália. Co-líder do grupo de pesquisa CNPq Expressões do Múltiplo. Coordena o 

Núcleo de Arte Impressa Pesquisa/Extensão na UFRGS com Produção e Reflexão das Práticas Críticas. 



CV: http://lattes.cnpq.br/8149012783365416 

 

A palestra acontecerá pela plataforma GoogleMeet 

Data: 24/06/21 

Horário: 16 horas. 

 

CLICK AQUI PARA LINK DA SALA DE PALESTRA 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/8149012783365416
https://meet.google.com/whx-rnqb-cfz


Notícias 

17/06/2021 

Unespar lança Catálogo Institucional em quatro 
idiomas 

 

 

O Catálogo Institucional  apresenta informações gerais sobre a Unespar, seus cursos de graduação e pós-graduação,  
bem como sobre as atividades de extensão, cultura e pesquisa realizadas na Universidade. 

A publicação foi organizada pela Assessoria de Comunicação e contou com o apoio do Escritório de Relações 
Internacionais e consultoria do projeto gráfico da professora Rosemeire Odahara Graça.  

Acesse as versões: 

Versão em Português 

Versão em Espanhol 

Versão em Francês 

Versão em Inglês 

por Helio Sauthier 
 

Fonte: Unespar 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1STzQemo-c7C_H36oP_9wn9k0_HjsrUY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BL-GE8z-GyI-OqIODTfrRR4v1JpibHxd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_YZKSK-tC_9nraGWz-O3Zoz0WyUgMN8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpP_-Laq522LxLoHK8dtUqhVEcsNysXy/view?usp=sharing


Notícias 

16/06/2021 

Bolsas de Estudo DIEUWERTJE MEIJER - da 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná – 
EMBAP - Campus de Curitiba I da Universidade 
Estadual do Paraná – UNESPAR 

Os Coordenadores do PROGRAMA DE BOLSAS DIEUWERTJE MEIJER – EMBAP, 

da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Campus de Curitiba I – EMBAP, Escola de Música e Belas Artes do 

Paraná, Professor Giampiero Pilatti e Professora Margareth Maria Milani, tornam público o Processo de 

Seleção 2021 com vagas para o CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO (flauta tranversal ou piano) e vagas para o 

Curso de MESTRADO EM MÚSICA (piano). 

 

CRONOGRAMA 

O Processo de Seleção 2021 será realizado com observância do seguinte cronograma: 

I. Apresentação dos pedidos de inscrição e documentação: entre 12/07/2021 e 13/07/2021; 

II. Divulgação do Edital de Homologação das inscrições: dia 15/07/2021 (www.embap.pr.gov.br); 

III. Envio do link de videoconferência por e-mail com o horário da Entrevista: dia 16/07/2021; 

IV. Envio do link com o material artístico (Prova Prática) 

para margarethmilani@onda.com.br e gipila6@gmail.com entre às 0h00 do dia 16/07/2021 até às 23h59 do 

19/07/2021 (horário de Brasília); 

V. Realização das entrevistas por videoconferência: 21/07/2021; 

VI. Divulgação da lista dos candidatos aprovados: dia 26/07/2021 (www.embap.pr.gov.br). 
  

Candidatos: leiam atentamente os EDITAIS e observem os prazos para inscrição bem como a documentação 

necessária. 

Contato: 

 

margareth.milani@unespar.edu.br 

margarethmilani@gmail.com 

gipila6@gmail.com 

Fonte: Profa Margareth Milani 

 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.embap.pr.gov.br/
mailto:margarethmilani@onda.com.br
mailto:gipila6@gmail.com
http://www.embap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=110
mailto:margareth.milani@unespar.edu.br?subject=PROGRAMA%20DE%20BOLSAS%20DE%20ESTUDO%20-%20DIEUWERTJE%20MEIJER%20-%20EMBAP
mailto:margarethmilani@gmail.com
mailto:gipila6@gmail.com?subject=PROGRAMA%20DE%20BOLSAS%20DE%20ESTUDO%20-%20DIEUWERTJE%20MEIJER%20-%20EMBAP


Notícias 

14/06/2021 

ECOA - A Ferro e Fogo 

 

 

Sobre nosso entrevistado:  

Elvo Benito Damo nasceu em Caçador (SC), em 1948. Formou-se  no Curso Superior de Pintura pela 

EMBAP (Escola de Música e Belas Artes do Paraná) e possui Licenciatura em Desenho pela ENBA 

(Escola Nacional de Belas Artes). Foi aluno do escultor Francisco Stockinger e professor de Escultura na 

Universidade Federal do Paraná. Tem conhecimento técnico em fundição em bronze, solda elétrica, 

escultura em madeira, pedra e xilogravura. Além disso, é mestre vidreiro e restaurador arquitetônico 

decorativo.  

Sobre o Atelier de Escultura:  

Reconhecido internacionalmente, o Ateliê de Escultura iniciou a sua atividade em 1973, no mesmo 

período de criação do Centro de Criatividade de Curitiba, que foi construído nas antigas instalações da 

fábrica de cola e beneficiamento de couro Boutin no Parque São Lourenço. O Centro de Criatividade 

buscou desde então oferecer à comunidade atividades artísticas, enfatizando as técnicas de pintura, 

desenho, modelagem, teatro, música, cerâmica, bricolagem em vidro e metal, tapeçaria, tecelagem, 

técnicas de fotografia, filmagem e impressão. O espaço também abrigou os primeiros ateliês e mostras de 

gravura, por onde passaram grandes artistas e nomes reconhecidos no cenário nacional. 

Quando: Dia 16/06 às 21:30 

Onde: A live acontecerá no Facebook 

CLICK AQUI PARA LINK DO FACEBOOK 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/ecoaencontros/posts/303824158058975


Notícias 

10/06/2021 

Antequera - O jogo de Varetas dos Olivais 

 

 

Abertura da sala às 20:20 

 

CLICK AQUI PARA SALA DE TRANSMISSÃO  

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

http://meet.google.com/hmq-kofz-bcd


Notícias 

10/06/2021 

MANUAL DO T.H.E PARA PROVAR E 
PORTADORES DE DIPLOMA 

 

Manual do T.H.E. 

 

 

Fonte: Gabinete EMBAP/UNESPAR 
 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/aaa_2021/JUNHO/THE_EMBAP_Provar_e_Portadores_de_Diploma_REVISADO.pdf


Destaque 

09/06/2021 

Reitoria e direção do campus de Curitiba I se 
reúnem com os membros da Comissão do 
Projeto de Restauração do prédio histórico da 
Embap 

 

 

Nesta terça (08), a reitoria da Unespar reuniu-se com os membros da Comissão do Projeto de 

Restauração do prédio histórico do campus de Curitiba I e representantes do Movimento “Viva 

EMBAP, Viva” para dialogar sobre as ações para o restauro do prédio situado na Rua Emiliano 



Perneta, 179, e que foi sede da EMBAP desde o ano de 1951 até 2009, quando foi fechado por 

problemas de infraestrutura. 

De acordo com o diretor do campus I – Embap, Marco Aurelio Koentopp, “a conversa foi 

positiva e mostrou que todos ali estão em consonância com o fato de que o referido edifício 

precisa ser restaurado pela importância histórica e que faz parte da memória da instituição e da 

vida artística não só de Curitiba, mas de todo o Paraná”, ressalta o diretor. 

A reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, considera muito importante a preocupação e o 

empenho de artistas, estudantes e professoras egressas deste campus, “a exemplo de Maria 

José Justino, Teca Sandrini, Vera Moura, que podem contribuir com as ações em curso por 

parte da gestão do campus e da Comissão designada pela reitoria para atuar nesta demanda. 

A Unespar é uma universidade jovem, foi criada em 2013, mas sua origem está nos campi que 

a constituíram e que contam com histórias e memórias que devem ser preservadas”, conclui a 

reitora. 

por Helio Sauthier 

 

Fonte: Unespar 
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Notícias 

09/06/2021 

Paraná separa 20 mil doses para imunizar 
trabalhadores do Ensino Superior 

 

 

Vinte mil doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech, que chegaram no Estado do Paraná nessa segunda-
feira (7), serão destinadas aos professores e funcionários administrativos de todas as instituições de ensino superior, 
públicas e privadas. Elas serão distribuídas a 64 municípios paranaenses. 

 

O começo da imunização nesse grupo, que consta no Plano Estadual de Vacinação, foi definida em reunião realizada 
entre o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o secretário de Estado da Saúde, Beto 
Preto, e os reitores das universidades do Paraná. Os secretários municipais também aprovaram a medida. 

 

As doses serão encaminhadas ainda nesta semana para as Regionais de Saúde do Estado e os municípios serão 
responsáveis pela definição da ordem de aplicação das vacinas. Os trabalhadores das instituições deverão se dirigir 
aos pontos de vacinação nas respectivas cidades em que atuam. 

 

Nesse momento, não estão incluídos professores e técnicos de polos de cursos ofertados na modalidade de Ensino a 
Distância (EaD). 

 

De acordo com o Censo de Educação Superior de 2019, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), o Paraná tem 
cerca de 60 mil profissionais nas instituições de ensino superior, entre professores e trabalhadores administrativos. 
O Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, que está em constante atualização, traz um número um pouco 
menor, de 54.110. 

 

Para o superintendente Aldo Bona a vacinação da comunidade universitária tranquiliza esses profissionais. “As 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas pelas universidades paranaenses, são essenciais para o 
desenvolvimento do Estado e para a retomada econômica no período pós-pandemia. A vacinação desse público é de 
fundamental importância e traz alívio para a comunidade acadêmica”, afirmou. 

 

"Estamos felizes em começara a vacinar mais um grupo fundamental para o Estado. Ultrapassamos a marca de 4 
milhões de doses aplicadas e estamos avançando dentro das nossas prioridades e na população em geral", 
complementou o secretário Beto Preto. 

 

“A vacina permitirá o retorno de várias atividades essenciais que são realizadas pelas universidades. Assim, será 
possível atuar em outras frentes, além do grande trabalho que já é realizado no combate à pandemia”, destacou Fátima 
Padoan, reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e presidente da Associação Paranaense das 
Instituições de Ensino Superior (Apiesp). 

 
 
VACINAÇÃO – De acordo com o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), o Paraná aplicou mais de 4 milhões 
de doses até a manhã desta terça-feira (8), sendo 2.793.678 referentes à primeira dose e 1.232.380 para a segunda 
dose. Além do grupo considerado prioritário pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), que alcança quase 5 milhões de 
pessoas, o Estado começou a vacinar a população em geral de forma escalonada. 
NOVO LOTE – As 145.080 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech chegaram nesta segunda. O material 
está armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para averiguação, separação e 
distribuição entre os municípios. 
 
 
 
 
 
 



As vacinas integram a 23ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e representam o maior lote do medicamento 
produzido pela farmacêutica norte-americana, que foi encaminhado ao Estado. Com a nova remessa, o Paraná 

recebeu, até o momento, 360.360 unidades da farmacêutica. 
 

 
 
Vacina Oxford/AstraZeneca para imunizacao em profissionais de saude do Hospital de Reabilitação do Paraná que tem 
leitos exclusivo de combate à Covid-19. Curitiba, 27/01/2021. Foto: Geraldo Bubniak/AEN 
 
 
Fonte: Unespar 
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Notícias 

07/06/2021 

Sarau Virtual prorroga inscrições até o dia 19 de 
junho 

 

As inscrições para o Sarau Virtual foram prorrogadas até o dia 19 de junho de 2021. Podem se inscrever estudantes, 
docentes, agentes e egressos da Unespar.  

O projeto Sarau Virtual foi criado em 2020 como um espaço para apresentações artísticas da comunidade acadêmica 
da Unespar a serem exibidas em plataforma digital. A ação tem como objetivo propor o compartilhamento de 
proposições artísticas a partir da ideia de um futuro que queremos e podemos sonhar. 

 
Para este ano o tema será “Tremer Futuros”, pois traz à tona as experiências que compartilhamos enquanto 
humanidade, como consequência da pandemia ocasionada pela covid-19, com as perdas, as dores e o luto que nos 
levam a repensar o modo de estar no mundo. 

Serão realizadas seis edições do Sarau Virtual, no período de julho a dezembro de 2021. A 1ª Convocatória é para as 
proposições artísticas que serão apresentadas nos meses de julho, agosto e setembro. A 2ª Convocatória abre 
inscrições para os  Saraus de outubro, novembro e dezembro, com datas a serem definidas na próxima chamada. 

Os  Saraus esta 1ª etapa serão realizados às sextas-feiras às 19:30h nos dias 02 de julho, 06 de agosto e 03 de 
setembro com a participação de mediadores/as convidados/as através do canal da Proec no YouTube. 
A proposta poderá ser individual ou coletiva, desde que para a sua realização, sejam respeitadas as orientações de 
distanciamento social, vigentes durante a pandemia. Serão aceitas inscrições de ações artísticas em artes visuais, 
fotografia, vídeo, performance, dança, teatro, circo, música, contos, poesia, respeitando o limite máximo de 5 
minutos para a execução. 

Para mais informações, acesse o edital da 1ª Convocatória 

 
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A CONVOCATÓRIA  
 
 
por Helio Sauthier 
 
Fonte: Unespar 
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https://proec.unespar.edu.br/menu-cultura/projetos/sarau-virtual-2021/sarau-virtual-2021


Notícias 

07/06/2021 

CEP Unespar convida docentes para discutir 
novas ações educativas de submissão de 
pesquisas 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) desenvolverá ações educativas 
sobre aspectos relevantes do funcionamento e da submissão de projetos de pesquisa. A iniciativa está dentro do plano 
de melhoramento definido no encontro de Qualificação dos Comitês de Éticas realizado pelo Comitê Nacional ligado ao 
Ministério da Saúde. 

A iniciativa será voltada a todos os (as) docentes da Unespar e terá como objetivo esclarecer quaisquer dúvidas 
recorrentes, assim como proporcionar um espaço para a troca de experiências. 

Os encontros com o CEP acontecerão através do Google Meet. Confira no link abaixo as datas do encontro para cada 
campus: 

DATAS CLIQUE AQUI  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o CEP da Unespar, através do email 
cep@unespar.edu.br. 

 
por Marina Santos Daum 

 

Fonte: Unespar 
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https://www.unespar.edu.br/noticias/resolveuid/02887d9252ce4037a8376b8f18cdccf7
mailto:cep@unespar.edu.br


Destaque 

04/06/2021 

1ª Mostra Artística Unespar - 2021 

 

É com imensa alegria que anunciamos a realização da 1ª MOSTRA ARTÍSTICA UNESPAR! 

Um espaço de encontros, de fruição e de compartilhamento através da Arte produzida na universidade.  

Nesta primeira etapa os cursos dos campi Curitiba I-EMBAP e Curitiba II-FAP 

apresentam a produção artística do ano letivo de 2020 na plataforma digital 

http://mostraartistica.unespar.edu.br 

e realizam rodas de conversa, mesas redondas, palestras e bate-papos. 

As lives serão transmitidas através do YouTube PROECUNESPAR. 

Durante as transmissões será disponibilizada uma lista de presença via chat para certificação. 

O site será lançado em 3 etapas: 

07/06 – Artes Cênicas, Dança e Teatro 

14/06 – Artes Visuais e Cinema 

21/06 – Música 

Acompanhe a programação e participe!! 

 

PROGRAMAÇÃO 1ª MOSTRA ARTISTICA UNESPAR 2021 

 

Fonte: Unespar 

VOLTE AO TOPO 
 

 

http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/aaa_2021/JUNHO/Programacao_1_Mostra_Artistica.pdf


Notícias 

02/06/2021 

EXAME DE SUFICIÊNCIA - CURSO SUPERIOR DE 
COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA 

EDITAL 003/2021 – SCR – EXAME DE SUFICIÊNCIA 

 

VOLTE AO TOPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/aaa_2021/JUNHO/edital_003_suficiencia.pdf


Destaque 

02/06/2021 

Colação de Grau 2021 - Centro de ARTES 
VISUAIS 

 

 

CLICK AQUI PARA LINK DO CANAL NO YOUTUBE 

 

 

VOLTE AO TOPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/c/EMBAPUNESPARCuritiba1/featured


Notícias 

01/06/2021 

Oficina "Aprendendo a ouvir música por meio da 
trilha sonora: reflexões e práticas apreciativo-
musicais." 

 

O campus Curitiba I/Embap, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), está com inscrições abertas para o curso 

de extensão “Aprendendo a ouvir música por meio da trilha sonora: reflexões e práticas apreciativo-musicais”. A oficina 

é gratuita. 

A oficina é destinada a adolescentes, jovens e adultos entusiastas da música e trilha sonora. As abordagens 

metodológicas têm como foco as práticas de apreciação musical ativa e direcionada, envolvendo escuta e criação 

musical. Ao final da oficina, os estudantes terão ampliado os níveis de consciência e reflexão sobre a apreciação 

musical explorando a trilha musical para cinema. 

Público alvo: Interessados por música para cinema Idade: a partir de 15 anos. Número máximo de participantes: 20 

Carga horária: 2 encontros (1 encontro por semana de 1h30 cada) 

As inscrições encerram no dia 08 de Junho, ou até que o número máximo de participantes seja preenchido. Os 

interessados podem fazer a inscrição por meio do link (google formulário) 

Inscrições Encerradas 

A oficina acontecerá na modalidade online (plataforma Zoom). O link de acesso será enviado um dia antes do início da 

oficina para o e-mail cadastrado no formulário de inscrição. 

 
VOLTE AO TOPO 
 


