
UAB está com inscrições abertas para tutor presencial do 
curso de Especialização em Ensino de Ciências

Espaço Cultural 930 receberá espetáculo teatral 
“Viúva, Porém Honesta” no próximo sábado (22)

Ano 2. Nº 259 - 18/03/2014

A Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná 
está com inscrições aber-
tas para o processo sele-
tivo de Tutor Presencial 
para atuar na modalidade 
de ensino a distância, no 
programa da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), polo Itapevi, no curso de Espe-
cialização em Ensino de Ciências. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 9 de abril, por meio do endereço 
http://ead.utfpr.edu.br 

O regime de trabalho do tutor presencial é de 20 ho-
ras semanais, no cumprimento de ações indicadas pelo 
coordenador do curso e/ou pelo coordenador do polo, 
das quais necessariamente, oito horas aos sábados, nos 
turnos da manhã e/ou tarde. 

Os tutores em atividade farão jus a uma bolsa men-
sal de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). A 
bolsa terá duração de seis meses e poderá ser renovada 
conforme as necessidades do curso. 

Inscrições prorrogadas

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) prorrogou 
para o dia 31 de março o prazo para a realização das 
inscrições do curso de Aperfeiçoamento em Educação 
Ambiental. A formação é voltada, preferencialmente, 
para professores da educação básica da rede pública es-
tadual e municipal e terá duração de 180 horas, sendo 
ministrado em cinco meses na modalidade a distância. 
O polo de Itapevi está oferecendo 50 vagas e as inscri-
ções devem ser feitas por meio do endereço eletrônico 
http://portaluab.unifesp.br/docs/EA/Edital-EA2014-
54_Alunos.pdf

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria 
de Cultura, Juventude e Turismo trará para a cida-
de, no próximo sábado (22), a peça “Viúva, Porém 
Honesta”,  premiado espetáculo do famoso drama-
turgo brasileiro Nelson Rodrigues. 

A peça retrata a divertida história de uma moça 
de quinze anos, que ao ficar viúva decide não se ca-
sar nunca mais, estimulando a reação imediata do 
seu pai, um homem poderoso e dono de um grande 
jornal, que logo toma diversas providências para re-
solver a situação da moça. 

O elenco conta com 11 atores, entre eles Sacha 
Rodrigues, neto de Nelson Rodrigues. O espetácu-
lo, que será regado de muita música, tem entrada 
gratuita e será exibido às 19h30, no Espaço Cultu-
ral 930, situado à rodovia Renê Benedito Silva, 930 
– Jardim Santa Rita. 


