
Programa de Educação Tutorial em Políticas Públicas da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PET/PP/UTFPR) 

Devido à pandemia de Covid-19, as atividades do PET-PP, em atendimento à regulação             
institucional e às recomendações das autoridades de saúde nos âmbitos mundial, federal, estadual e              
municipal estão sendo realizadas por meio de teletrabalho na modalidade home office, respeitando,             
assim, as recomendações de isolamento/distanciamento social. 

Não obstante, as atividades não pararam e não param. Reuniões gerais (todas as linhas)              
semanais são mantidas para discutir os desdobramentos da crise e a realização de atividades, além de                
tentar conciliar ao máximo (naquilo que independe de interação com grupos de pessoas externas à               
universidade) o planejamento anual do grupo - incluindo o processo seletivo para novos petianos - e                
os eventos PET anuais para a comunidade petiana como o Sulpet, já adiado para o segundo semestre,                 
período no qual tradicionalmente ocorrem o Enapet e o Interpet.  

Semanalmente, é (será) publicado no site do PET/PP e divulgado pelo Facebook um texto              
com temática relevante ao momento vivenciado. O objetivo é pesquisar, discutir e compartilhar temas              
importantes, visando, além de contribuir com a comunidade, possibilitar publicações (produções do            
grupo) em eventos futuros. 

Atividades de ensino online aberta à comunidade com limite de até 250 participantes - via               
google meet - mediadas ou ministradas pelo grupo serão desenvolvidas quinzenalmente e abordarão             
questões problemáticas aderentes às linhas de atuação do PET-PP, que têm emergido ou sido              
agravadas pela pandemia. Conta-se então com a participação efetiva da comunidade e de             
profissionais palestrantes, para enriquecer o debate. 

 

  

http://petpp.utfpr.edu.br/
https://www.facebook.com/petpputfpr


Reunião Geral virtual realizada em 06 de Abril de 2020 

● Estado: povo, território e governo; 
● Sociedade e obrigações do Estado: ações e omissões; 
● Federalismo brasileiro: responsabilidades dos entes federados; 
● Soberania dos Estados Nações: potencial econômico versus dificuldades dos demais países –            

desequilíbrio; 
● União Europeia: união em tempos de pandemia. 

Na reunião, orientador e petianos discutiram a estrutura político-jurídica do Estado brasileiro,             
temática relevante em meio às polêmicas causadas pela pandemia da Covid-19. Juridicamente            
soberano, o Brasil não admite interferência de agentes estranhos à Nação. Internamente, o federalismo              
divide responsabilidades e competências entre o governo central, os Estados-membros e os            
municípios. 

O grupo discutiu as inúmeras controvérsias causadas por medidas e recomendações           
contraditórias provenientes de diferentes entes da Federação. As discrepâncias entre as estratégias de             
combate à pandemia adotadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelas prefeituras têm              
elevado a polarização política já existente no país e levado transtornos e insegurança à população,               
além de gerar debates sobre a legalidade das medidas tomadas e da eficácia da própria federação em                 
uma situação de calamidade pública.  

Destacou-se a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), o maior sistema universal de              
saúde pública do mundo, composto pela União, os Estados e os municípios. Outras políticas públicas               
foram discutidas, especificamente políticas de Saúde e Economia, as duas áreas centrais e,             
paradoxalmente, categorizadas como “adversárias” no debate sobre a pandemia.  

Argumentou-se que, assim como na maioria dos países afetados pela Covid-19, há a clara              
necessidade de investimentos na infraestrutura hospitalar, sobretudo em respiradores e leitos de            
terapia intensiva, e a garantia de equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais da               
da saúde. Na economia, foram mencionadas as políticas de manutenção de empregos e de renda               
mínima, e a PEC 10/2020, ou PEC do “Orçamento de Guerra”, entre outras possíveis políticas contra                
a crise causada pelo vírus.  

Debateu-se também o desequilíbrio evidenciado pela pandemia entre os países afetados,           
principalmente em relação aos sistemas de saúde pública existentes. Outro tema de discussão             
abordado foi acerca da pandemia no âmbito dos Estados da União Europeia. Dado que não houve                
esforço coordenado para o combate à doença e ainda não há consenso sobre as medidas econômicas                
conjuntas para combater a inevitável crise, questionou-se sua própria validade como “União” de             
povos/União de nações. 

Definiu-se também que, para as próximas semanas a atividade de pesquisa do grupo no              
Âmbito das suas linhas será, em linhas gerais, acerca de:  

 
● Estado - Saúde e Economia;  
● Estado - Federalismo;  
● Violência Doméstica. 

  



Oficina online “Economia e COVID-19” com Carolina Cândido Rocha, Andrea de Souza e             
Rogério Duenhas, do DAGEE/UTFPR, realizada às 14 horas de 15 de Abril de 2020 

Orientador e petianos participaram da oficina organizada pelo Departamento Acadêmico de           
Gestão e Economia (DAGEE) sobre economia em tempos de pandemia da Covid-19.  

 
A Prof. Dra. Carolina Cândido Rocha fez uma exposição de artigos publicados sobre os              

impactos econômicos de pandemias, tanto a atual como a de influenza (gripe espanhola) em 1918, e                
sobre possíveis cenários pós-crise. Discursou brevemente sobre a modelagem matemática de uma            
epidemia, sua evolução na população e os fatores agravantes ou mitigantes, como a estrutura do               
sistema de saúde do país ou a existência de tratamentos e vacinas eficazes. Afirmou que o impacto da                  
Covid-19 será altamente prejudicial economicamente, afetando as atividades industriais, estoques de           
bens duráveis e ativos bancários.  

Entretanto, com base em análises de diversas respostas à epidemia de 1918, responsável por              
50 milhões de mortes - enquanto a Primeira Guerra Mundial matou 9 milhões de combatentes e 7                 
milhões de civis - evidencia-se que intervenções não-farmacêuticas como o distanciamento e o             
isolamento social no começo da disseminação do vírus podem reduzir os efeitos da recessão, ou seja,                
trazem benefícios tanto para a saúde pública quanto para a economia.  

O Prof. Dr. Rogério Duenhas demonstrou os efeitos da pandemia na cadeia global de oferta e                
demanda e no PIB de uma economia. Em princípio, a quarentena afeta diretamente a oferta, reduzindo                
as atividades agrícola e industrial e o comércio. Já as incertezas acerca do progresso da doença e da                  
eficácia das políticas econômicas impactam a demanda, e trabalhadores formais e informais perdem             
renda. Em seguida, as empresas apresentam problemas no fluxo de caixa e cresce o número de                
falências, afetando novamente a oferta e aumentando o desemprego - o que diminui a demanda e                
reduz ainda mais o PIB de um país. 

Essa situação emergencial justifica a interferência dos Estados no mercado, desde que feita             
com transparência e se limite à duração da crise. As políticas de apoio a famílias, empresas e ao setor                   
financeiro devem ser um misto de medidas de liquidez (concessão de crédito, diferimento de              
obrigações financeiras) e de solvência (transferências de recursos). De fato, os países mais afetados              
pela Covid-19 como Estados Unidos, Itália, Espanha e Alemanha, já sentem os efeitos da crise e por                 
isso tomaram uma série de medidas fiscais, como adiamento de pagamento de impostos e crédito para                
pequenas e médias empresas, e monetárias, como cortes de juros e compra de títulos públicos e                
corporativos. 

No Brasil, vê-se que o distanciamento social reduz a demanda e a confiança do consumidor e                
do investidor. O aumento da relação entre a dívida e o PIB agrava a percepção de risco e pressiona o                    
câmbio. Os níveis de produção e emprego diminuem, as exportações caem e o aumento do dólar eleva                 
o preço de insumos. Assim como no exterior, o Governo e o Banco Central estão tomando medidas                 
para sustentar o emprego, a renda e a liquidez da economia.  

O Banco Central, responsável por políticas monetárias, deve evitar disfuncionalidades e           
assegurar confiança nos mercados. Para isso, liberou a diminuição do “empréstimo”compulsório aos            
bancos de 31% para 25% e agora para 17%, ofereceu ajuda e apoio na renegociação de créditos,                 
reduziu a exigência de capital para os bancos, disponibilizou empréstimos lastreados em Letras             
Financeiras e com lastro em debêntures, flexibilizou das regras de Letra de Crédito do Agronegócio               
(LCA) e abriu uma linha de crédito especial para Pequenas e Médias Empresas (PME) de 40 bilhões.                 
Há a expectativa de nova liberação do compulsório, aumento de crédito para as pequenas e médias                
empresas, bem como a compra de títulos públicos e privados. Assim, futuramente, presume-se             



aumento na relação dívida/PIB, aumento na percepção de risco, aumento do risco país e pressão de                
alta na taxa de câmbio, portanto, espera-se que ocorra grande esforço fiscal para atenuar esses               
impactos. 

A Prof. Dra. Andrea de Souza expandiu a discussão sobre políticas fiscais no combate à crise,                
que segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) será a maior recessão global desde 1929, com               
maior pressão sobre países emergentes devido à queda de preços de commodities. Citou-se John              
Maynard Keynes cuja teoria prega a intervenção do Estado na economia quando necessário, a fim de                
evitar retração econômica e garantir o pleno emprego. 

Comentou-se o impacto fiscal das medidas de enfrentamento da crise, que até a data              
totalizavam 282,2 bilhões de reais, além de outras medidas como a proibição de cortes do               
fornecimento de luz, novas condições para pausa do financiamento imobiliário da Caixa Econômica             
Federal (CEF) e a PEC 10/2020, ou PEC do “Orçamento de Guerra”. Estima-se que o déficit primário                 
de 2020 ficará entre 7 e 8% do PIB ante 3,1% antes da pandemia, devido aos gastos decorrentes da                   
crise e à baixa arrecadação observada em níveis de atividade mais fracos.  

O mundo enfrenta uma crise de saúde pública e, portanto, respostas drásticas são essenciais              
para mitigar a recessão, que ocorrerá em escala global e terá efeitos imprevisíveis. As medidas               
adotadas deverão se basear no seguinte tripé: garantia do emprego, socorro às pequenas e médias               
empresas, e manutenção do isolamento social para reduzir efeitos de longo prazo. Concluiu-se que              
uma política fiscal expansionista é imperativa para minimizar os impactos da pandemia. 

 
 
 
 

  



Reunião Geral virtual realizada em 16 de abril de 2020 

 
● Feedback e discussão do relatório sobre a Oficina “Economia e Covid-19”; 
● Relutância de governantes em adotar medidas cientificamente embasadas; 
● Flexibilização da quarentena em Curitiba/PR; 
● Possíveis conflitos entre eventos PET no segundo semestre 2020. 

 
Tutor e petianos discutiram a oficina “Economia e Covid-19” da qual participaram no dia              

anterior. Comentou-se sobre a natureza das políticas econômicas, concretizadas ou em elaboração,            
majoritariamente centradas no curto prazo. De fato, uma característica recorrente entre as discussões             
sobre economia é o foco no imediatismo ao invés de planejamentos a longo prazo. 

Debateu-se também a incongruência de tantas políticas diferentes de combate à pandemia            
quando as ciências usadas para sua elaboração são biológicas e exatas, áreas em que diferenças               
culturais costumam impedir o consenso entre os países. Inclusive, a oficina apresentou estudos sobre a               
pandemia de influenza de 1918 evidenciando a eficácia de intervenções não-farmacêuticas como o             
distanciamento e isolamento social, medidas ainda mais relevantes em relação ao SARS-CoV-2 por             
não haver tratamento ou vacina para seu combate. Entretanto, o que se observa é que cada país traça                  
sua própria estratégia e a adapta ao longo do tempo, com alguns caracterizando a situação como                
guerra apesar de não haver vencedores em uma pandemia. 

Comentou-se também a decisão do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), de decretar a              
obrigatoriedade do uso de máscaras e reabrir o comércio com restrições. Apesar de não haver               
evidências concretas sobre a eficácia do uso de máscaras, estudos preliminares mostram que o              
SARS-CoV-2 pode ser transmitido pela fala e mesmo pela expiração, e não só por gotículas expelidas                
por tosse e espirro como previamente reportado. Há também indícios de que o uso de máscaras pode                 
reduzir o número de casos de H1N1 além de evitar a disseminação da Covid-19. Em relação à                 
reabertura do comércio, vê-se uma flexibilização do isolamento social para estimular o consumo.  

Discutiu-se também acerca do XXIII Sulpet, adiado para o segundo semestre de 2020 com              
novo formato, e as possíveis datas para o Enapet e o Interpet, eventos tradicionalmente planejados               
para esse período. Espera-se que datas sejam divulgadas em breve para o encaminhamento do              
planejamento das atividades do grupo. 

 
  



Live debate: “La política es cosa de mujeres”, com a palestrante Luciana Panke (Brasil), e as                
painelistas Nadia Ramos (Peru), Monica Banegas (Equador), Ana Claudia Santano (Brasil) e            
Tailaine Costa (Brasil), exibido pelo Facebook às 20 horas de 23 de abril de 2020 

Petianas participaram do debate ao vivo com a Prof. Dra Luciana Panke, do Departamento de               
Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e vice-Presidente da ALICE -             
Associação Latino-Americana de Investigadores de Campanhas Eleitorais. 

 
A Prof. Dra Luciana Panke, autora do livro “Campanhas eleitorais para mulheres: desafios e              

tendências”, apresentou as diferentes violências sofridas por mulheres na esfera política,           
consequências da cultura sul-americana tradicionalmente machista.  

Entre os desafios enfrentados, destacam-se a cultura da incompetência, o mansplaining:           
quando um homem tenta explicar algo assumindo que a mulher não é capaz de entender o assunto; a                  
cultura do estupro, que implica em que ataques a mulheres no ambiente político frequentemente se               
tornam ameaças de violência sexual; a cultura de submissão ao homem; o manterrupting, quando 
homens interrompem falas de mulheres; a cultura do silêncio, na qual as mulheres são “mudas”, ou                
seja, são proibidas de tomar partido em questões relevantes à transformação da sociedade; o              
gaslighting, abuso psicológico no qual o abusador distorce, omite e inventa informações para fazer a               
vítima duvidar de sua própria memória, percepção e até sua sanidade mental; e o bropropriating,               
quando homens tomam crédito de idéias expressadas por mulheres, muitas vezes no ambiente             
profissional. 

Há também as culturas da “mulher ideal”, da superficialidade, do “mimimi” e dos estereótipos              
físicos, que contribuem para a imagem da mulher como um ser frágil, emocional, fútil e indigno de                 
lugar no meio político. Percebe-se ainda outra tendência mais implícita, o antagonismo entre mulheres              
- “mulher não vota em mulher” - para inibir a presença na política. A pressão causada por estes                  
obstáculos, somada aos conflitos ideológicos comuns ao meio, têm levado à renúncia de muitas              
mulheres em cargos políticos. 

Painelistas discutiram as informações apresentadas pela Prof. Dra. Luciana, e outras situações            
comuns a mulheres na política em seus respectivos países. Comentou-se a existência das leis que               
exigem percentual mínimo de candidatas mulheres em eleições no Brasil, Peru e Equador, o último               
obtendo maior êxito na presença feminina em cargos políticos. 

Debateu-se a necessidade de uma representatividade mais inclusiva, pois as mulheres que            
seguem carreira política tendem a ser urbanas e brancas, não correspondendo à realidade             
sul-americana, que compreende mulheres que vivem no meio rural, afro-descendentes, indígenas,           
asiáticas, entre outras.  

Concluiu-se que política não é só governo, e que toda mulher precisa tomar parte da maneira                
que lhe é possível. A democracia inclusiva precisa da presença feminina, em toda sua pluralidade,               
para se concretizar. 

 
  



Reunião Geral virtual realizada em 29 de abril de 2020 

 
● Atividade de pesquisa: publicação do primeiro texto da série e elaboração de novos; 
● Atividade de ensino: Pandemia e Educação à Distância; 
● Calendário acadêmico da UTFPR e atividades desenvolvidas pela instituição durante a           

paralisação; 
● Renúncia do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e os desdobramentos              

dessa decisão; 
● Suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da PF pelo STF.  

 
Tutor e petianas discutiram as atividades de pesquisa e ensino durante a pandemia. O primeiro               

texto da série, intitulado “Estado Federado e a Covid-19: prerrogativas e decisões conflitantes entre              
entes da Federação”, foi publicado no dia 27 de abril. Um novo texto abordará o aumento de                 
denúncias de violência doméstica e de feminicídios na crise, pois isolamento social muitas vezes              
implica em se isolar com o seu agressor. Foram discutidos possíveis temas para a continuidade da                
série, como os impactos da Covid-19 em comunidades tradicionais, a intensificação de desigualdades             
na crise e a fase de mitigação da pandemia. 

Decidiu-se o tema da primeira atividade virtual de ensino mediada pelo grupo, a qual abordará               
a Educação à Distância, assunto que têm causado polêmica devido à suspensão das aulas presenciais               
de todos os níveis de ensino. O intuito é discutir os inúmeros desafios que a EAD têm trazido às                   
famílias brasileiras e quais estratégias podem ser adotadas para minimizar possíveis prejuízos no             
desenvolvimento da criança ou adolescente, e no ambiente familiar.  

Discutiu-se também o calendário acadêmico da UTFPR e a possibilidade da retomada do             
ensino à distância, além das atividades desenvolvidas pelo campus, como a segunda fase da campanha               
de doação de cestas básicas, e recursos disponibilizados para alunos pela instituição durante a              
paralisação.  

Debateu-se a renúncia do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e suas               
alegações de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou interferir em investigações             
policiais. Após o presidente afirmar que as acusações não tinham fundamentos, o ex-ministro             
apresentou ao Jornal Nacional (Rede Globo) troca de mensagens com o presidente e a deputada Carla                
Zambelli (PSL). Reitera-se que, apesar das polêmicas causadas pela divulgação, não há ilegalidade em              
gravar conversas para defesa própria. 

Comentou-se a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia            
Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido feito por               
meio de Mandado de Segurança apresentado pelo PDT. O ministro afirmou que "em tese, apresenta-se               
viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do Diretor da Polícia                
Federal, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do            
interesse público". Ressalta-se que os três poderes são independentes mas harmônicos, e que qualquer              
interferência entre esses ocorre sob o sistema de freios e contrapesos cujo intuito é conter abusos de                 
outros poderes para manter o equilíbrio republicano. 

 
  



Participação na Defesa da dissertação intitulada “Sistema e processo orçamentário e o            
desenvolvimento local: estudo comparativo entre Brasil e Portugal” em sessão pública via web             
às 14h00 de 05 de maio de 2020  

Petianas assistiram, juntamente com aproximadamente mais trinta participantes, a defesa da           
dissertação de Fernando Aquino Scaliante, orientando do tutor do PET/PP 

 
A dissertação foi elaborada no âmbito do Programa de dupla diplomação entre o Programa de               

Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP)/UTFPR - Brasil e do Mestrado em             
Administração Autárquica da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do Instituto            
Politécnico de Bragança ESACT/IPB - em Portugal. 

O trabalho discute o relacionamento entre o processo orçamentário e as políticas públicas             
de/para o desenvolvimento local, adotando-se um comparativo entre Brasil e Portugal, dadas as             
diferenças nas Constituições dos dois Estados soberanos, sendo o primeiro um Estado federal e, o               
segundo, um Estado unitário (central). Partindo das teorias do centralismo e federalismo, teve-se             
como pressuposto que ambas as formas de Estado influem significativamente na organização do             
sistema e processo orçamentário de alocação de recursos públicos para a execução de políticas              
públicas de desenvolvimento local, o que restou não comprovado. 

As relações entre a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento local e a              
alocação dos respectivos recursos financeiros no orçamento público para a sua execução – dadas as               
características políticas e administrativas dos Estados Federais e Unitários –, constituíram o objeto             
explorado no estudo, dentro das convergências, divergências e contribuições entre Brasil e Portugal.  



Reunião Geral virtual realizada em 06 de maio de 2020 

 
● Retomada das atividades remotas de ensino pela UTFPR; 
● Temas de atividade de pesquisa; 
● Atividade de ensino sobre EAD e tema da próxima atividade; 
● Indicações de atividades na quarentena pelo Facebook do PET/PP; 
● Lockdown como medida de combate ao coronavírus. 

 
Orientador e petianas discutiram a prorrogação da suspensão das atividades presenciais até 31             

de maio de 2020 pela UTFPR, e a possível retomada do ensino à distância após esta data. Além das                   
dificuldades enfrentadas por alunos e até mesmo docentes no acesso e adaptação a essa modalidade,               
restam dúvidas sobre a regulamentação do processo e os eventuais impactos na trajetória acadêmica              
dos discentes. Questionou-se a validade da implementação de EAD numa universidade que reserva             
metade de suas vagas para candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas              
públicas, portanto, com pressuposto de dificuldade/impossibilidade de acesso a equipamentos e           
ferramentas de EAD.  

Decidiram-se os temas de novas atividades de pesquisa: saúde mental na pandemia e a              
manutenção/suspensão do ENEM 2020 e possíveis prejuízos. O primeiro se torna cada vez mais              
relevante na medida em que a quarentena é estendida, havendo muita controvérsia sobre as aulas               
remotas neste momento, inclusive se os impactos na saúde mental de alunos seriam positivos ou               
negativos. Quanto ao ENEM 2020, o Ministério da Educação (MEC) manteve a aplicação da prova,               
que apresentará duas modalidades - presencial e digital - e cujas inscrições iniciarão em 11 de maio. A                  
decisão contraria diversas entidades como o Conselho Nacional dos Secretários de Educação            
(Consed), o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Associação Brasileira de Avaliações             
Educacionais (Abave), que se posicionaram a favor do adiamento para não prejudicar alunos de baixa               
renda. 

Discutiram-se possíveis palestrantes para a atividade de ensino sobre o EAD, modalidade            
adotada em todos os níveis de ensino durante a pandemia. Definiu-se o tema da próxima atividade:                
saúde e assistência social.  

Decidiu-se também que o PET/PP recomendará pelo Facebook atividades, debates e cursos            
abrangendo políticas públicas e/ou temáticas relevantes ao momento vivenciado. Destacam-se os           
cursos da plataforma Saberes, do Instituto Legislativo Brasileiro, e a Escola Virtual de Governo, a               
EV.G, indicados pelo tutor. Ressalta-se que petianas já estão cursando algumas das opções oferecidas.  

Debateu-se o lockdown, o bloqueio total das atividades, como estratégia de combate ao             
avanço do novo coronavírus. Nessa versão mais rígida de isolamento social, cada cidade ou estado               
tem a autonomia para decidir a forma mais adequada de aplicar o confinamento mandatório. Em geral,                
moradores são autorizados a sair de seus domicílios somente para compras de alimentos,             
medicamentos e produtos de limpeza, e para buscar atendimento médico ou veterinário. Apenas             
trabalhadores considerados essenciais podem circular, havendo a possibilidade de aplicação de multas            
ou mesmo detenção para aqueles que não exercem essas funções.  

Concluiu-se que a baixa adesão ao isolamento social está agravando as medidas de combate à               
covid-19. Na última semana, decretaram o lockdown quatro municípios do estado do Maranhão, dez              
no Pará, e Fortaleza, capital do Ceará, e a medida é discutida no estado do Amazonas, na região da                   
Grande Recife, em Pernambuco, e em São Paulo (capital).  

https://saberes.senado.leg.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/


Reunião Geral virtual realizada em 14 de maio de 2020 

● Atividades de ensino remotas na UTFPR; 
● Educação a Distância (EAD) vs. Ensino à distância e reflexões sobre o futuro da educação; 
● Atividades de ensino e pesquisa; 
● MP n° 966 de 2020 - Proteção a agente público contra erros ou omissões no combate à                 

Covid-19, inconstitucionalidade, responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do agente; 
● Atividades Colaborativas com o PET Comunidades do Campo da UFPR Litoral. 

 
Tutor e petianas discutiram a proposta de atividades de ensino não-presenciais elaborada pelo             

Conselho de Graduação e Educação Profissional (COGEP) da UTFPR a ser abordada em reunião do               
Conselho Universitário (COUNI) da instituição no sábado, 16 de maio de 2020.  

Primeiramente, ressalta-se que a Educação à Distância é uma modalidade de ensino cujas             
instituições e cursos são credenciados e autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) com o              
mesmo rigor das versões presenciais, e com didática e métodos próprios; sendo que o projeto de                
retorno apresentado pela PROGRAD da UTFPR contempla “atividades didáticas remotas” - também            
caracterizadas como ensino à distância/não presencial pelas escolas e Instituições de Ensino Superior             
(IES) que estão utilizando recursos tecnológicos para substituir aulas presenciais - para as quais não               
há regulamentação ou mesmo uniformidade. Apesar de a UTFPR ser credenciada pelo MEC para a               
EAD, todos os cursos de graduação são presenciais, logo, presume-se que não há estrutura online               
pronta para uso ou preparo por parte dos docentes para a rápida e eficaz adaptação a essa modalidade                  
de ensino.  

A educação é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, portanto, deve            
ser garantida a todos em condições de igualdade, o que, como pressuposto, não seria possível se o                 
ensino não-presencial for implantado neste momento pela UTFPR sem a devida           
equiparação/equilíbrio da desigualdade existente entre os alunos integrantes da comunidade discente.           
Segundo pesquisas feitas pela universidade e por centros acadêmicos de cursos, boa parte dos alunos               
não teria condições de acompanhar atividades remotas, seja por dificuldade de acesso a equipamentos              
e/ou internet, ou por não ter condições psicológicas devido à crise pandêmica vivenciada.  

Há ainda muitas dúvidas sobre a pandemia, incluindo divergências entre especialistas sobre a             
duração das medidas de isolamento social, a necessidade e eficácia de suas versões intermitentes, e se                
o vírus se tornará endêmico. Se a necessidade do distanciamento perdurar, a educação presencial - em                
todos os níveis de ensino - deverá ser revisada e reestruturada para mitigar prejuízos causados pela                
crise, principalmente para os alunos em situações de vulnerabilidades. Neste sentido, a elaboração de              
políticas públicas para o acesso efetivo de alunos e professores ao ensino à distância será imperativa                
para garantir o equilíbrio e a equidade da educação e evitar agravamentos dos níveis de desigualdade                
social no país. 

O grupo também discutiu as atividades de ensino e pesquisa em elaboração, e decidiu o novo                
tema de pesquisa: saúde, em particular dificuldades em seu acesso. Mencionou-se a existência de duas               
redes distintas de sáude no Brasil, a pública e a privada, e a possibilidade de requisições                
administrativas estatais de bens e serviços prestados em regime privado durante a pandemia para              
garantir o direito fundamental à saúde.  

Debateu-se a Medida Provisória n° 966 de 2020, editada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem              
partido), que isenta servidores públicos envolvidos na resposta à pandemia de covid-19 de punição,              
exceto por "erro grosseiro" ou ação ou omissão intencional. Entre juristas, há consenso de que a MP é                  



inconstitucional, pois não prevê a responsabilização de agentes públicos pela lei de improbidade             
administrativa e nem a possibilidade de ações de "direito de regresso" — aquelas que o Estado move                 
contra o agente para recuperar o prejuízo causado aos cofres públicos em caso de infrações. 

A Prof. Dra. Liliani Marília Tiepolo, do PET Comunidades do Campo da Universidade             
Federal do Paraná (UFPR) Litoral, convidou o PET/PP para colaboração em atividades de pesquisa              
devido à natureza interdisciplinar de ambos os grupos e às áreas de estudo coincidentes. Tutor e                
petianas participarão de uma reunião do PET/CC em 19 de maio de 2020 para discutir os detalhes da                  
parceria.  

 
O PET Comunidades do Campo desenvolve ações que visam articular ensino, pesquisa e             

extensão, a partir de referencial bibliográfico atrelado a um conjunto de ações voltadas para a               
realidade da agricultura familiar local. Sendo um programa de caráter interdisciplinar, o grupo é              
constituído por bolsistas e voluntários de diversos cursos da instituição: Agroecologia, Gestão            
Ambiental, Gestão e Empreendedorismo, Gestão Pública, Ciências, Saúde Coletiva e Educação           
Física. Para mais informações, acesse o site ou a página do Facebook. 

 

https://petccampo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/petccampo/

