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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

INFORMAÇÃO Nº 8/2020/UFPR/R/PROEC

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura tendo em vista as deliberações da Reitoria sobre a Pandemia Mundial
do Coaronavírus, deliberou acerca das atividades vinculadas a esta pró-reitoria.

EXTENSÃO
Em virtude da Instrução Normativa N° 19/20 (Ministério da Economia) e das deliberações da Reitoria,
informada pela Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus e do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em Nota Oficial de 15 de março, ESTÃO SUSPENSAS TODAS AS
AÇÕES DE EXTENSÃO DA UFPR pelo período de 14 dias, a partir de 16 de março.
Nesse período de suspensão de atividades letivas presenciais, o atendimento da
Coordenadoria de Extensão (COEX) será realizado prioritariamente de forma remota, via e-mail e telefone,
disponíveis no site www.ufpr.proec.br/coex, com possibilidade de agendamento de reuniões por vídeoconferência, conforme necessidades.

CULTURA
A Coordenadoria de Cultura informa que as seguintes a vidades estão suspensas:
- a vidades dos Grupos Ar s cos;
- a visitação do Museu de Arte da UFPR.
As seguintes a vidades estão canceladas:
- a vidades previstas para o Março das Mulheres;
-a vidades ar s cas e cien ﬁcas no Teatro da Reitoria.

EDITORA UFPR
1. Em virtude da suspensão das atividades letivas e da recomendação do adiamento de eventos e atividades
de grande público na UFPR, comunicamos que o 11º Feirão de Livros da UFPR, que aconteceria entre 14 e
16 de abril, está suspenso, e será reagendado assim que a situação for normalizada.
2. Todos os eventos de lançamentos deverão ser suspensos.
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2777426&infra_siste…
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3. A livraria ficará fechada até a UFPR comunicar o reestabelecimento das atividades letivas.

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA
Em virtude da suspensão das atividades letivas e da recomendação do adiamento de eventos
e atividades de grande público na UFPR como medidas para controlar a expansão do Covid-19, o Museu de
Arqueologia e Etnologia comunica que tanto a Reserva Técnica em Curitiba quanto a sede expositiva do
Museu em Paranaguá ficarão fechadas ao público a partir do dia 17 de março.
Empréstimos de Caixas Didáticas, atividades no auditório e visitas guiadas estão por enquanto
canceladas, e apenas será possível o reagendamento quando a situação for normalizada. Pedimos a
compreensão de todos e solicitamos ampla divulgação.
Segundo o Art. 11 da Portaria nº 721/2020 de 15 de março: “Novas medidas ou providências poderão ser
adotadas em complementação ao disposto nesta Portaria conforme eventuais alterações epidemiológicas ou
edição de normativos de órgãos superiores”.
Certos da compreensão de todos e todas.

Curi ba, 16 de março de 2020.
Documento assinado eletronicamente por LEANDRO FRANKLIN GORSDORF, PRO REITOR
EXTENSAO CULTURA, em 16/03/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2575683 e o
código CRC 7848D0FC.
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