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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PARANÁ 
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COMUNICADO 

 

A Universidade Federal do Paraná, por meio do Pró-Reitor de Extensão e Cultura (PROEC) 

e do Coordenador de Cultura (COC), no uso de suas atribuições, tendo em vista a realização do 

evento 30ª Festival de Inverno da UFPR em Antonina e considerando:  

 

A pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil. 

 

As orientações da Organização Mundial da Saúde – 

OMS, do Ministério da Saúde, do Ministério da 

Economia e do Ministério da Educação. 

 

A Portaria nº 721 da Reitoria da UFPR, de 15 de março 

de 2020. 

 

Os estudos desenvolvidos pela Comissão de 

Acompanhamento e Controle de Propagação da 

COVID-19 (SARS-CoV-2) criada por meio da Portaria 

nº 695/REITORIA, de 11 de março de 2020. 

 

O elevado interesse público na preservação da saúde dos 

participantes do Festival de Inverno da UFPR. 

 

RESOLVEM: 

 

1. CANCELAR o Edital PROEC nº 24/2019 que trata da seleção de propostas para 

apresentações artístico-culturais presenciais 30º Festival de Inverno da UFPR, conforme 

itens 10.2 e 10.3 do Edital. 
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10.2 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio da Comissão Organizadora (CO) do 

evento reserva-se o direito de transferir e cancelar a programação do evento, 

considerando-se o elevado interesse público, fatos da natureza, situações físicas e técnicas 

supervenientes.  

10.3 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ou por motivo 

de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 
2. CANCELAR o Edital PROEC nº 25/2019 que trata da seleção de propostas para 

ministrantes de oficinas presenciais 30º Festival de Inverno da UFPR, conforme itens 12.2 

e 12.3 do edital. 

 

12.2 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura reserva-se o direito de transferir e cancelar a 

programação do evento, considerando-se o elevado interesse público, fatos da natureza, 

situações físicas e técnicas supervenientes.  

12.3 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ou por motivo 

de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

3. CANCELAR o Edital nº03/2020 - UFPR/PROEC que trata do seleção de atividades 

artístico-culturais e oficinas presenciais, propostas por docentes ativos, aposentados/as, 

alunos, técnicos administrativos ativos ou aposentados/as a serem oferecidas à comunidade 

acadêmica e à sociedade durante o 30º Festival de Inverno da UFPR 2020, conforme itens 

13.2 e 13.3 do edital. 

 

13.2 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura reserva-se o direito de transferir e cancelar a 

programação do evento, considerando o elevado interesse público, fatos da natureza, 

situações físicas e técnicas supervenientes.  
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13.3 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ou por motivo 

de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza 

 

Frente ao cenário pandêmico e a decisão de cancelar o evento presencial na cidade de 

Antonina, a realização de uma edição virtual do evento surge como alternativa e reafirma o 

compromisso da UFPR com a arte e cultura, com a diversidade cultural, com o multiculturalismo 

e com a democratização do acesso e difusão desses bens que o evento sempre proporcionou 

ininterruptamente desde 1991.  

Como a proposta virtual é diferenciada, novo edital de seleção entrará em circulação. 

 
 
 

Curitiba, 27 de agosto de 2020. 
 

 

 

Rodrigo Arantes Reis 
Coordenador de Cultura 

Leandro Franklin Gorsdorf 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 
 

 


