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           Comissão das universidades estaduais se dedica ao 
enfrentamento da Covid-19

 Elaborar solu-
ções de prevenção e 
enfrentamento para a 
Covid-19 no ambiente 
universitário. Esse é o 
objetivo da Comissão de 
Especialistas, formada 
por servidores da Supe-
rintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Seti) e 
representantes das Uni-
versidades Estaduais do 

Paraná.
 Criada em mar-
ço de 2020, logo após o 
surgimento dos primei-
ros casos de coronavírus 
no Estado, a comissão é 
responsável por informar, 
avaliar e executar ações 
de prevenção e combate 
à propagação da doen-
ça, entre elas, incentivar 
a formulação de protoco-
los de biossegurança. Ela 

ainda está ativa.
 “A comissão foi 
criada para dar uma res-
posta rápida aos graves 
problemas causados pela 
pandemia. Nossa preocu-
pação era fornecer subsí-
dios às instituições para 
que elas elaborassem e 
aplicassem os protocolos 
de segurança, garantindo 
a continuação das ativi-
dades de pesquisa e en-
sino”, destaca o coorde-
nador da comissão, Renê 
Wagner Ramos.
 Os protocolos fo-
ram adotados de acordo 
com a realidade de cada 
uma das universidades e 
finalizados em novembro 
de 2020. Uma das princi-
pais ações resultantes foi 

o retorno das atividades 
híbridas (presenciais e 
remotas) para os alunos 
dos dois últimos anos de 
cursos da área da saúde, 
seguindo a orientação do 
Ministério da Educação.
 O grupo também 
organizou e estimulou a 
produção de máscaras 
de tecidos e máscaras 
hospitalares, face shiel-
ds, distribuição de álcool 
em gel, campanhas para 
doação de cestas bási-
cas, além de editais de 
fomento para a realiza-
ção de pesquisas cientí-
ficas sobre o vírus.
 Com o desafio 
de continuar com a for-
mação de alunos nas 
universidades estaduais, 

a Comissão de Especia-
listas orientou que as au-
las fossem retomadas de 
maneira remota, na maio-
ria das disciplinas oferta-
das nos diferentes cursos 
de graduação.
 “Sempre estive-
mos preocupados com 
nossos alunos e sua 
formação profissional 
durante a pandemia, o 
mercado de trabalho pre-
cisa deles. É necessário 
ter um plano de retorno 
seguro para funcioná-
rios, alunos e professo-
res. A sociedade clama 
por resposta e nós, das 
universidades estaduais, 
estamos estudando e 
pesquisando essas solu-
ções”, afirma o vice-reitor 

da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), Décio 
Sabbatini Barbosa.

MONITORAMENTO 
 Atualmente, o 
grupo de pesquisadores 
acompanha a situação 
da Covid-19 nas regiões 
onde as universidades 
estaduais estão presen-
tes. Elas também são 
responsáveis pelos hos-
pitais universitários, que 
são referência no atendi-

mento de pacientes nos 
quatro cantos do Paraná.
 “Esse monito-
ramento é fundamental 
para que tenhamos uma 
dimensão de como a do-
ença está progredindo 
no nosso Estado. Toda 
semana nos reunimos e 
produzimos relatórios epi-
demiológicos, acompa-
nhando a taxa de trans-
missão”, ressalta Ramos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Esporte apresenta planejamento de programas 
e jogos oficiais para 2021

 Acontece nes-
ta quinta-feira (1º), com 
início às 14 horas, uma 
live para apresentar o 
planejamento da Supe-
rintendência Estadual do 
Esporte para 2021. Toda 
comunidade esportiva 
está convidada a acom-
panhar.
 Serão temas 
programas como o Ge-
ração Olímpica e Pro-
esporte, ambos com 
editais em andamento; 
além de propostas novas 
e também as possíveis 
adequações de formato 
e calendário em rela-
ção aos Jogos Oficiais 
do Estado. Os Jogos de 
Aventura e Natureza e 
o projeto Verão Cons-
ciente serão assuntos do 
debate, sempre levando 
em consideração o qua-
dro de momento e os 
prognósticos em relação 
à pandemia. 
 O evento contará 
com a presença do supe-
rintendente do Esporte, 
Helio Wirbiski, acompa-
nhado da equipe técnica 
responsável pelos pro-
gramas, projetos e jogos 
oficiais. Para participar o 
acesso é pelo youtube.
com/ParanaEsporteOfi-
cial.

AVENTURA E 
NATUREZA 

 Criados em 
2019, pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, os Jogos de 
Aventura e Natureza re-
únem 29 modalidades 

de esportes disputadas 
em terra, água e ar, sem-
pre em contato com a 
natureza e em regiões 
de grande beleza. No to-
tal, 26 cidades-sede re-
ceberam a competição. 
Eles foram criados para 
movimentar o turismo e 
a economia de 
diversas regiões 
do Estado, além 
do desenvolvi-
mento esportivo 
das modalida-
des.  

JOGOS OFI-
CIAIS 

 Os Jo-
gos Oficias são 
c o m p e t i ç õ e s 
r egu la r i zadas 
pelo Governo do 
Estado: Jogos 
Escolares do 
Paraná, aberto a 
escolas públicas 
e particulares 
de todos muni-
cípios; Jogos da 
Juventude; Jo-
gos Abertos; e 
Parajaps. Já os 
Jogos Univer-
sitários reúnem institui-
ções de ensino superior. 
Todas competições têm 
o formato de disputa 
classificatória para pos-
terior participação da 
fase final.
GERAÇÃO OLÍMPICA 

 O Geração Olím-
pica é o maior programa 
em nível estadual de in-
centivo ao esporte na 
modalidade bolsa-atleta. 
Conta com o patrocínio 
exclusivo da Copel. Em 
2021 acontece a déci-
ma edição do programa. 

Em uma década, mais 
de dez mil atletas e téc-
nicos tiveram a oportu-
nidade de receber bol-
sas em forma de apoio 
financeiro. O programa 
é realizado pela Superin-
tendência do Esporte e, 

ao longo desse período, 
levou o Paraná ao status 
de referência nacional 
na área. Na edição 2021, 
serão 1.260 bolsas (in-
cluindo as 15 da equipe 
administrativa) e um in-
vestimento de R$ 4,75 
milhões.

Confira as categorias 
ofertadas e o valor de 

cada bolsa:
 Formador Esco-
lar- valor mensal de R$ 
200,00
 Técnico Forma-
dor Escolar - valor men-

sal de R$ 350,00
 Estadual -valor 
mensal de R$ 500,00
 Técnico - valor 
mensal de R$ 850,00
 Nacional - valor 
mensal de R$ 1.000,00
 In te rnac iona l /
Olimpo - valor mensal de 

R$ 3.000,00.
PROESPORTE 

 O Programa 
Estadual de Fomento e 
Incentivo ao Esporte - 
Proesporte foi instituído 
pela Lei nº 17.742, de 
30 de outubro de 2013. A 

regulamentação aconte-
ceu em 20 de dezembro 
de 2017, pelo decreto nº 
8.560. A lei permite que 
o contribuinte do Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) destine parte do 
valor do imposto a re-

colher para pro-
jetos esportivos 
c redenc iados 
pela Superinten-
dência Geral do 
Esporte.
 Os proje-
tos são propos-
tas inscritas em 
con fo rm idade 
com editais de 
chamamento e 
devem ter como 
objeto principal o 
esporte e a sua 
destinação pú-
blica. As propos-
tas podem ser 
submetidas por 
pessoa física ou 
jurídica estabe-
lecida ou domici-
liada no Paraná 
há no mínimo 
dois anos.

 Até o momento, 
três editais já foram pu-
blicados. Em 2018, com 
o valor de R$ 2 milhões, 
destinados exclusiva-
mente a projetos de Ex-
celência Esportiva - Alto 
Rendimento. Já em 2019 

com o total de R$ 8 mi-
lhões, e em 2020 com 
R$ 9 milhões disponíveis 
para projetos de Vivên-
cia Esportiva, Formação 
Esportiva, Excelência 
Esportiva (Fundamen-
tação - Especialização 
- Alto Rendimento) e Es-
porte para toda vida.

VERÃO 
CONSCIENTE 

 A edição de 2021 
aconteceu de 26 de de-
zembro a 31 de janeiro, 
com ações voltadas aos 
veranistas e comunidade 
local, com abordagens 
em conjunto à Secretaria 
de Saúde sobre os cui-
dados e medidas sanitá-
rias tomadas durante a 
pandemia.
 O Verão Cons-
ciente foi uma adequa-
ção do programa Verão 
Maior, em que a Supe-
rintendência do Esporte 
participa com a oferta de 
atividades esportivas e 
de lazer, aulas de ginás-
tica, dança, caminhada, 
recreação infantil, tor-
neios e eventos esporti-
vos, além uma série de 
outras práticas relaciona-
das ao entretenimento.
 O projeto é uma 
ação integrada do Go-
verno do Estado, que 
visa aprimorar a infra-
estrutura das praias e 
balneários paranaenses, 
garantir a saúde, segu-
rança, lazer e entreteni-
mento aos turistas e mo-
radores locais.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


