
  

  
 

 

EDITAL CONJUNTO N° 013/2020  
PROPLAN/PROGRAD-DAE/PRPPG/CEDH  

 
 

Divulga o resultado parcial de estudantes 
aptos a receberem por empréstimo (contrato 
de comodato), telefone celular (Smartphone) 
para a realização de atividades não 
presenciais frente à emergência de saúde 
pública relacionada à pandemia da COVID-19. 

 
 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, 
por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), em parceria com a Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), a Diretoria de Assuntos Estudantis 
(DAE/PROGRAD), a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e o Centro 
de Educação em Direitos Humanos (CEDH), no uso de suas atribuições legais;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230, em 16 de 
março de 2020, alterado, entre outros, pelo Decreto Estadual nº 4.258, de 18 de março 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO a suspensão das aulas presenciais por 
tempo indeterminado, nos termos da Resolução 001/2020 - REITORIA/UNESPAR;  

CONSIDERANDO a situação de estudantes da UNESPAR 
que declaram não possuir equipamentos para a participação de atividades não 
presenciais da Universidade;  

CONSIDERANDO o Edital Conjunto 001/2020 de apoio 
pedagógico, 

TORNA PÚBLICO 
 

 
O resultado parcial de estudantes aptos a receber por empréstimo (contrato de 

comodato) de telefone celular (Smartphone) para a realização das atividades não 
presenciais em período de pandemia da COVID19, conforme critérios estabelecidos 
no Edital Conjunto 001/2020.  

1. A Sessão de Assuntos Estudantis de cada campus entrará em contato com 
os estudantes para informar o dia, local e horário para efetivar o empréstimo (contrato 
de comodato) do telefone celular.  

 

NOME SOBRENOME CAMPUS 

JOYCE  EVELLYN DA SILVA CRUZ Campo Mourão 

LUANA  LIMA CAMARGO Campo Mourão 

KAMYLE SANCHES Curitiba2 

FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS União da Vitória 

CHAIANE FERNANDA SANTOS União da Vitória 



  

  
 

 
 

Paranavaí/PR, 24 de Novembro de 2020 
 
 

 
aa. PROPLAN, PROGRAD, Diretoria de Assuntos Estudantis, PRPPG e CEDH 


