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ANEXO I  

 
Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades  
(1º de janeiro a 31 de dezembro) 

 
ANO: 2010 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Paraná 

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na IES: Maria Amélia Sabbag Zainko 

1.3. Interlocutor do PET na IES: Alexandre Ramazzotte 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: História ..... 

2.2. Home Page do Grupo: http:// pethistoriaufpr.wordpress.com/ 

2.3. Data da Criação do Grupo: 1992.............. 

2.4. Natureza do Grupo:  

 ( X  ) Curso de graduação: História...........................  (nome do curso) 

 (   ) Multi/Inter-disciplinar............................................  (tema)  

 (   ) Área do Conhecimento........................................  (cursos relacionados) 

 (   ) Institucional..........................................................  (nome do Câmpus) 

2.5. Nome do(a) Tutor(a) Renata Senna Garraffoni (a partir de setembro 2010) / Ana Paula Vosne 
Martins (até agosto 2010) 

2.6. e-mail do(a) Tutor(a) resenna93@hotmail.com/ ana_martins@uol.com.br 

2.7. Titulação e área: ambas professoras são Doutora em História.................... 

2.8. Data de ingresso do(a) Tutor(a) (mês/ano): setembro de 2010.......................................... 

 

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 

a)Quadro de identificação:  

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período 

letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo 

cursado, conforme quadro abaixo: 

 

Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Bárbara S. Lagos Zanirato 2008 2008 7 0,8528 

Davi Cézar C. Pradi 2008 2008 7 0,79 

Fernando B. Botton 2007 2007 concluiu 0,9143 

Eduardo Nogueira 2010 2010 3 0,82 

mailto:resenna93@hotmail.com
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Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Gabriela Larocca 2010 2010 3 0,8840 

Guilherme Floriani Saccomori 2008 2009 7 0,8444 

Juliana Horstmann Amorim 2007 2008 concluiu 0,8597 

Lana Beatriz Baroni 2010 2010 3 0.8367 

Luis Fernando Costa Cavalheiro 2009 2009 5 0,8441 

Naiara B. Krachenski 2008 2008 7 0,8752 

Nicolle Taner de Lima 2009 2009 5 0,8738 

Sérgio Luiz Rabelo 2008 2009 7 0,8447 

Stella T. Castanharo 2008 2009 7 0,8333 

Vinícius Paludo 2009 2010 5 0,7876 

Nome dos não bolsistas Ingresso na IES 

 
Ingresso no PET Período letivo atual Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Luana C. Genaro 2009 2010 5 0,78 

 

 

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

NADA A DECLARAR – Todos estão mantendo um bom desempenho acadêmico 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 

Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes. 

Quadro I - no caso de atividades de Ensino 

 

Natureza da Atividade Realizada: Diagnóstico: investigação dos principais problemas dos cursos 

de História da UFPR (noturno e vespertino) 

Tema: Diagnóstico e Avaliação do Curso de História 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set  X Out  X Nov X  Dez X 
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Público Alvo: Alunos do curso de graduação em História da UFPR 

Descrição da Atividade: Levantamento de dados a respeito do perfil sócio-econômico dos alunos 

do curso de graduação; investigação sobre a infra-estrutura do curso; avaliação do currículo, 

disciplinas e professores. 

Promotores da atividade: Grupo PET- História.  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História e a Coordenação dos cursos 

diurno e noturno de História.     

Justificativa para realização da atividade: Esta atividade foi programada para dar subsídios ao 

Colegiado dos cursos visando uma futura e necessária reforma curricular.  Em 2010 divulgamos os  

resultados obtidos no ano passado a todo o curso e aplicamos novo diagnóstico no 2º Semestre. 

Resultados esperados com a atividade:  

- Verificar como está se desenvolvendo as disciplinas do segundo Semestre, sobretudo detectando 

mudanças e/ou permanências em relação à 2009. 

Resultados alcançados com a atividade: os resultados foram satisfatórios, tendo em vista a 

participação da maioria dos alunos do curso respondendo os questionários. Os dados analisados 

pelo grupo serão encaminhados para o Colegiado em 2011 visando subsidiar discussões sobre o 

currículo e andamento das disciplinas. 

Comentário geral: a pesquisa contou com a participação de todos os alunos do PET e os envolveu 

na prática de pesquisa de investigação de natureza quantitativa. Cabe ressaltar que o método e as 

técnicas utilizadas foram aperfeiçoadas a partir de problemas detectados na aplicação de 2009.   

 

 

 

Natureza da atividade realizada: Oficina: nessa atividade os petianos organizam atividades, que 

incluem a docência, para discutir temas de interesse dos alunos. Um dos principais objetivos dessas 

oficinas é o de sanar dúvidas e propor um espaço de debate. Através dessa atividade acreditamos 

que o curso possivelmente terá uma melhoria de qualidade já que o debate é necessário e perpassa 

(ou deveria perpassar) por todas as disciplinas do curso.  

Tema: Oficina de Teoria da História 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out X Nov  Dez 
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Público Alvo: Alunos de graduação em História da UFPR. 

Descrição da Atividade: Durante três manhãs condensadas numa mesma semana, os alunos 

conduziram a apresentação de debates históricos importantes a partir de textos consagrados de 

Carr, Jenkins e Burke. Durante a explanação inicial de apresentação era aberto um espaço para 

esclarecimento de dúvidas, questionamentos e levantamentos de pontos para debate, buscando, 

mais do que descrever as escolas históricas, abrir um espaço para discussão de questões, que 

normalmente as disciplinas de Teoria da História não oferecem. 

Promotores da atividade: Grupo PET História. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa realização da atividade: Proporcionar um espaço de questionamento e debate sobre 

a construção do conhecimento histórico, bem como do papel do historiador para além do espaço e 

tempo reservados pelas disciplinas de Teoria da História.     

Resultados esperados: Pretendemos, com essa atividade, incentivar o debate acerca de questões 

teórico-metodológicas que permeiam a construção de saberes ligados ao trabalho do historiador, 

Assim, esperamos auxiliar na formação de um olhar crítico as práticas acadêmicas e suas 

aplicabilidades. 

Resultados alcançados: A oficina teve a participação de alunos de graduação tanto do curso de 

história como de outros cursos. Mesmo com público reduzido, o debate realizado foi bastante 

frutífero, possibilitando visões interdisciplinares sobre a construção do conhecimento acadêmico.  

Comentário Geral: Essa oficina serviu de inspiração para o desenvolvimento de uma nova versão 

sobre escolas teóricas (micro-história, nova esquerda inglesa e a nova história cultural) que deverá 

ser realizada em 2011.  

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: História e Literatura: narrativas da ciência, da sociedade e da 

cultura oitocentista. 

Pesquisa coletiva do PET-História. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan  Fev  Mar  AbrX MaiX JunX JulX Ago-X Set-X Out-X Nov-X Dez-X 

Descrição da atividade de pesquisa: A pesquisa coletiva para 2010 teve como objetivo 

estabelecer um diálogo entre as duas maiores narrativas do século XIX: a História e a Literatura. 

Para tanto, realizamos leituras e discussões de textos considerados indispensáveis acerca do 

assunto, como Eric Hobsbawn, Erich Auerbach, Ian Watt, Hayden White, Lawrence Stone, entre 
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outros artigos e capítulos de livros. Também foram lidos quatro obras do período, são elas: 

Frankenstein de Mary Shelley, O médico e o monstro de Robert Stevenson, A volta ao mundo em 80 

dias de Júlio Verne e Paris no século XX de mesma autoria. Os alunos apresentaram os autores e 

estudaram a contribuição dos mesmos para se pensar criticamente a utilização de romances como 

fontes históricas e reflexões dessa obras inseridas num determinado contexto de produção. Por 

meio dessas leituras buscamos, também, compreender como tais romances refletiam aspectos da 

sociedade do século XIX, bem como acerca da ciência e da cultura deste século 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Profa. Dra. Renata Senna Garraffoni e Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Professores do Departamento de História 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: Foi constatado que o currículo do nosso 

curso oferece poucas oportunidades para uma discussão em torno da reação entre História e 

Literatura, assim a leitura e discussão de alguns autores referenciais contribuíam para a formação 

dos alunos do PET.    

Resultados esperados com a pesquisa: contato com autores e reflexões teóricas sobre a 

sociedade oitocentista, sua cultura e a intervenção da ciência nesse processo, além de utilizar como 

fonte histórica, romances fundamentais na composição da estética literária moderna. 

Resultados alcançados com a pesquisa: os alunos tiveram contato com o estudo da literatura 

como fonte histórica, além de poderem estabelecer um diálogo entre as duas maiores narrativas do 

século XIX, História e Literatura. A partir dos recortes teórico-metodológicos aprofundaram suas 

reflexões sobre ciência, história e ficção e, a partir dessa experiência, definiram a perspectiva de 

trabalho para 2011. Destaca-se que os resultados da pesquisa foram apresentados pelos alunos em 

dois eventos: Diálogos do PET e EVINCI (evento de iniciação científica da UFPR), sendo que no 

segundo, houve publicação de resumo nos anais do evento.  

Comentário Geral: A discussão proporcionada por essa pesquisa foi muito proveitosa, pois além de 

possibilitar ao grupo um trabalho mais diversificado e mais aprofundado sobre História e Literatura, 

promoveu uma maior interação com os alunos da graduação na medida em que foi apresentado em 

dois eventos. Além disso, o gosto por estudar as intrincadas relações entre narrativa histórica e 

literária contribuiu para a escolha do tema da pesquisa coletiva de 2011. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Pesquisas individuais dos alunos do PET – cada aluno do 

programa desenvolve pesquisas de temática de sua escolha orientada por professor do 
Departamento de História  
Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan X Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 
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Descrição da atividade de pesquisa: 

Cada aluno realiza uma atividade individual de pesquisa, com orientadores do Departamento de 
História. As pesquisas são planejadas no início do ano com o orientador e os alunos entregam, no 
início do ano seguinte, um relatório completo dos avanços dos estudos realizados. Abaixo segue a 
listagem dessas pesquisas com os respectivos orientadores: 
 
Bolsista: Bárbara S. Lagos Zanirato. 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Em busca da realidade: a representação do corpo na 

anatomia e na pintura do Renascimento. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins - DEHIS-

UFPR. 

Bolsista: Davi César Cavali Pradi. 

Título da pesquisa/Tema de estudo: À margem da norma: O esquadro do psiquiatra na 
construção da sexualidade desviante.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins – DEHIS 

UFPR. 

Bolsista: Fernando Bagiotto Botton. 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Como se faz um homem: os discursos 

constituintes da masculinidade na modernização curitibana. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins - DEHIS-

UFPR. 

Bolsista: Guilherme Floriani Saccomori 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Arqueiros ingleses na Guerra dos 100 Anos: A transição 
militar da Baixa Idade Média.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Marcella Lopes Guimarães - DEHIS-

UFPR. 

 

Bolsista: Juliana Horstmann Amorim. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Marsílio Ficino e a influência neoplatônica nos tratados de 

amor do Renascimento Italiano. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins - DEHIS-

UFPR. 

Bolsista: Luis Fernando Costa Cavalheiro 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Uma palavra vale mais que mil imagens: as representações 

dos judeus nos sermoes de auto-de-fé da inquisição portuguesa (1612-1620)  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Andréa Doré - DEHIS-UFPR. 

Bolsista: Naiara Batista Krachenski. 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Interpretações das funções práticas e estéticas das 
representações de automóveis da revista curitibana A Bomba de 1913.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Rosane Kaminski - DEHIS-UFPR. 
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Bolsista: Nicolle Taner de Lima. 

Título da pesquisa/Tema de estudo: História e cinema: Representações da Ditadura Militar 
brasileira.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Dennison de Oliveira - DEHIS-UFPR. 

 

Bolsista: Sérgio Luiz Rabelo 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Considerações sobre a problemática das diferentes 

concepções de tempo na pesquisa histórica. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Sérgio Odilon Nadalin - DEHIS-UFPR. 

Bolsista: Stella Titotto Castanharo 

Título da pesquisa/Tema de estudo: As faces do Rei: As representações de Henrique VIII na 
historiografia e no audiovisual.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. José Roberto Braga Portella - DEHIS-

UFPR. 

Bolsista: Vinícius Paludo 

Título da pesquisa/Tema de estudo: O conceito de liberdade nos quadros do humanismo cívico 

italiano. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa:Prof.ª Dr.ª Ana Paula Vosne Martins 

 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Favor checar acima 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: Departamento de História 

 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: As pesquisas individuais são 
fundamentais para que os alunos aprendam os métodos de investigação e se aprofundem em um 
tema que possa resultar em sua monografia de final de curso. Nesse sentido, é fundamental para 
preparar o petiano para futuras pesquisas mais especializadas em âmbito de pós graduação. 

Resultados esperados com a pesquisa: que os petianos tenham contato com o desenvolvimento 
de um tema de pesquisa e organizem seus trabalhos de conclusão de curso e apresentem 
resultados parciais nos eventos apropriados. 

Resultados alcançados com a pesquisa: a partir dos relatórios individuais entregues e, no caso 
dos alunos que concluíram as próprias monografias, nota-se o amadurecimento intelectual e, ao 
mesmo tempo, os resumos publicados e as apresentações nos eventos apropriados indicam a 
qualidade das pesquisas que vem sendo desenvolvidas individualmente. 

Comentário Geral: o desenvolvimento de pesquisas individuais é uma prática que incentiva os 
alunos a buscarem aperfeiçoamento no âmbito da pós-graduação. 

 

Quadro III - no caso de atividades de Extensão 
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Natureza da Atividade Realizada: Oficina de História  

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Oficina 

Tema: História – O Ofício do Historiador 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar   Abr  X Mai  Jun   Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

Público Alvo: Alunos ingressantes no curso de História 

Descrição da Atividade: Foram organizadas mesas redondas, compostas por profissionais de 

diferentes áreas de atuação do historiador, tais como, professores de nível médio e universitário, 

pesquisadores, pessoas que trabalham em museus e arquivos públicos, além de profissionais que 

desenvolvem materiais didáticos.  

Promotores da atividade: Grupo PET- História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Casa da Memória, Arquivo 

Público do Paraná. 

Justificativa para realização da atividade: Percebe-se, tanto entre alunos que ingressam, quanto 

naqueles que já estão no curso de História, dúvidas quanto às possibilidades de atuação 

profissional do historiador. Tendo em vista esta dificuldade, o grupo PET-História buscou, com esta 

oficina, familiarizar os estudantes com as diversas áreas de atuação do profissional formado em 

História, através de um contato direto com os profissionais que atuem em diferentes áreas. 

Resultados esperados com a atividade:  

- Esclarecer dúvidas dos estudantes ingressos no curso de história quanto as possibilidades de 

trabalho oferecidas por sua formação; 

- Oferecer aos participantes a possibilidade de entrar em contato com profissionais que já atuem 

como historiadores e que possam contar um pouco da sua experiência na área. 

Resultados alcançados com a atividade: A atividade se mostrou bem sucedida, na medida em 

que os alunos ingressantes puderam esclarecer suas dúvidas quanto às possibilidades de atuação 

do historiador.  

Comentário geral: O evento foi bastante elogiado pelos participantes, sendo assim, pretendemos 

continuar realizando esse evento em 2011. 
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Natureza da Atividade Realizada: Palestra 

Tema: Café com História: História, leitura e literatura 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr  X Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

Público Alvo: alunos da UFPR e demais interessados. 

Descrição da Atividade: O professor doutor Claúdio Denipoti, UEPG, apresentou uma discussão 

muito interessante sobre o histórico da leitura e da literatura dentro da História. 

Promotores da atividade: PET-História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa para realização da atividade: Este evento possibilitou aos alunos da UFPR um 

importante contato com o professor Denipoti, membro do corpo docente da UEPG, tendo sob uma 

perspectiva histórica o estudo da leitura e literatura de forma geral, aprofundando aspectos 

discutidos na pesquisa coletiva.  

Resultados esperados com a atividade: Propiciar aos alunos o debate e a discussão a respeito 

do tema, assim como ser uma forma de abertura da pesquisa coletiva do grupo. 

Resultados alcançados com a atividade: Este debate possibilitou que os participantes tirassem 

muitas dúvidas e revelou diversas facetas de estudo a partir desta relação entre História e 

Literatura, além de intercâmbio de ideias com professores e alunos da UEPG (Universidade 

Estadual de Ponta Grossa). 

Comentário Geral: atividade ajudou a divulgar e debater aspectos da pesquisa coletiva do grupo 

PET. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Evento de extensão- debate 

Tema: Diálogos do PET - A Produção Científica dos PETs Ciências Sociais, Direito, Filosofia e 

História da UFPR 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
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Jan Fev Mar Abr MaiX Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

Público Alvo: alunos do curso de graduação (História, Ciências Sociais, Filosofia, Direito) da UFPR  

e de outras instituições de ensino. 

Descrição da Atividade: Esta atividade já está em sua quarta edição e possibilita a apresentação 

das pesquisas individuais dos bolsistas do PET História, PET Ciências Sociais, PET Direito e PET 

Filosofia da UFPR seguida por debate, contando com a mediação de professores convidados dos 

departamentos de Historia, Ciências Sociais, Direito e Filosofia. O evento foi realizado em quatro 

dias, mesclando os turnos da manhã e noite, a fim de proporcionar maior participação de alunos com 

horários fechados. O primeiro dia contou com uma mesa de abertura temática sobre Michel 

Foucault, apresentada por professores das quatro áreas participantes. Os demais dias contaram 

com a apresentação dos alunos membros dos PETs mencionados. 

Promotores da atividade: Grupos PET - HISTÓRIA, CIÊNCIAS SOCIAIS, DIREITO E FILOSOFIA.  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Departamento de 

Antropologia, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Filosofia, Setor de Ciências 

Jurídicas. 

Justificativa para realização da atividade: Promover a integração entre os grupos PET a partir da 

atividade de pesquisa proporcionando aos alunos a experiência de organizar um evento desta 

natureza, bem como apresentar os resultados de suas pesquisas individuais, permitindo o debate 

acadêmico.  

Resultados esperados com a atividade: Pretendeu-se promover o diálogo sobre os temas 

desenvolvidos nas quatro áreas e também proporcionar um espaço de apresentação dos resultados 

das pesquisas individuais dos grupos envolvidos. 

Resultados alcançados com a atividade: O evento promoveu a integração e a interdisciplinaridade 

entre os grupos  PETs participantes.   

Comentário geral: Este evento tem, ao longo de suas quatro edições, proporcionado o exercício de 

integração e interdisciplinaridade entre os PETs de Ciências Humanas e Direito. A partir do resultado 

positivo do evento, já está em planejamento um novo Diálogos do PET para 2011.   
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Natureza da Atividade Realizada: Palestra 

Tema: Café com História: A força das coisas: Downland, Duby, Gregório de Matos, Elias e 

Pixinguinha em minha vida 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

 

Jan Fev Mar Abr Mai X Jun    Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

Público Alvo:acadêmicos da UFPR  

Descrição da Atividade: A professora doutoranda Ana Paula Peters, ex-petiana, se propôs a falar 

de sua trajetória relacionando Música e História, haja vista que ela tem formação em música e está 

realizando o doutorado na pós-graduação de História UFPR. 

Promotores da atividade: PET-HISTÓRIA 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa para realização da atividade: Procuramos convidar a professora para que os 

acadêmicos do curso de História pudessem conhecer melhor seu trabalho como pesquisadora e 

profissional da música, uma vez que tem participado de grupos voltados para levar essa arte por 

todo o Brasil. Para além disso, a professora Ana Paula Peters foi membro do PET durante seu 

período na graduação e, também, comentou a importância do grupo na sua trajetória. 

Resultados esperados com a atividade: estabelecer um diálogo entre a música e a História. 

Resultados alcançados com a atividade: A convidada proporcionou uma proveitosa discussão a 

respeito de sua trajetória e como relaciona suas duas áreas de atuação. Além disso, trouxe 

instrumentos de sopro para exemplificar e assim expor seus objetos de estudos, bem como deliciar 

a platéia com sua qualidade de musicista.  

Comentário Geral: a palestra foi proveitosa no sentido de estimular a interdisciplinaridade nas 

escolas para a produção de conhecimento crítico entre os alunos em diferentes faixas etárias. 
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Natureza da Atividade Realizada: Palestra 

Tema: Café com História: Delas é o Reino dos Céus - História Cultural entre práticas, 

representações e turminhas de Jesus 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun X   Jul Ago Set Out Nov Dez 

Público Alvo:acadêmicos da UFPR  

Descrição da Atividade: A professora doutora Karina Kosicki Bellotti, recém contratada pelo 

Departamento de História, apresentou sua pesquisa que trata das práticas e representações da 

religiosidade protestante no Brasil. A temática desse café foi fruto da sua tese de doutorado.  

Promotores da atividade: PET-HISTÓRIA 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa para realização da atividade: Procuramos convidar a professora para que os 

acadêmicos do curso de História pudessem conhecer melhor seu trabalho como pesquisadora, 

tendo em vista que ela havia ingressado recentemente no quadro de docentes do Departamento de 

História, além de promover um diálogo com os estudos de religiosidade no Brasil, tão pouco 

conhecidos em nosso Departamento. 

Resultados esperados com a atividade: conhecer melhor a professora recém contratada e 

estimular a pesquisa entre os alunos, bem como aproximar os novos professores do Departamento 

de História com o PET. 

Resultados alcançados com a atividade: A convidada proporcionou uma proveitosa discussão a 

respeito das práticas e representações da religiosidade protestante no Brasil. A atividade foi bem 

recebida, pois permitiu aos estudantes contato com um novo objeto de estudo, bem como a 

professora teve a oportunidade de falar sobre sua pesquisa e sua disposição em colaborar com as 

atividades do PET. 

Comentário Geral: Essa atividade buscou chamar atenção dos alunos para uma temática pouco 

conhecida na universidade, a relação mídia e religião, abrindo espaço para diálogo com o curso de 

Comunicação da UFPR. 
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Natureza da atividade realizada: Oficina 

Tema: Cinema, história e literatura no contexto escolar 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago X Set   Out  Nov  Dez 

Público Alvo: Professores associados à APP - Sindicato. 

Descrição da Atividade: Esta oficina teve a duração de cinco dias, sendo que, a cada dia era 

exibido um filme histórico ou de temática histórica. Em seguida professores do Departamento de 

História da UFPR promoviam um debate a respeito do filme e suas utilizações em sala de aula. Foi 

discutida, ainda, a aplicabilidade do instrumento didático elaborado pelo PET – História em 2007. 

Promotores da atividade: Grupo PET História e APP – Sindicato. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História UFPR 

Justificativa realização da atividade: Um dos objetivos para a realização desta oficina era o de 

promover o diálogo entre o PET e a APP – Sindicato através da divulgação do material produzido 

pelo PET que visa a utilização de filmes em sala de aula; e também da relação com o cinema e 

literatura. Pretendíamos, também, perceber as experiências vividas pelos professores em suas 

atividades, contribuindo, desta forma, para a nossa formação. 

Resultados esperados: Neste evento pretendia-se estabelecer o diálogo entre as partes envolvidas 

promovendo debates a respeito de novos recursos para a prática pedagógica e a troca de 

experiências profissionais. 

Resultados alcançados: Através desse diálogo foi possível perceber o quanto atividades como 

esta se fazem necessárias para a formação e atualização de professores, proporcionando assim o 

alcance dos objetivos pretendidos pelo grupo. 

Comentário Geral: O evento foi uma continuação daquele feito em 2009, porém, desta vez, 

procuramos estabelecer um diálogo entre as adaptações cinematográfica de obras literárias para 

dialogar com a pesquisa coletiva. 
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Natureza da atividade realizada: Palestra 

 

Tema: Literatura e História na tela do Cinema 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago X Set   Out  Nov  Dez 

Público Alvo: Alunos da graduação e pós-graduação da História, público externo. 

Descrição da Atividade: Este evento, realizado em três dias, buscou discutir e refletir sobre 

adaptações cinematográfica de romances. Cada dia foi exibido um filme sobre temáticas diversas, 

desde que fosse uma releitura literária. Em seguida professores do Departamento de História da  

UFPR e uma integrante do PET promoviam um debate a respeito do filme e os diferentes temas 

relacionados a História, Literatura e Cinema.  

Promotores da atividade: Grupo PET História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História UFPR 

Justificativa realização da atividade: Um dos objetivos para a realização deste evento era o de 

promover o diálogo entre graduandos, pós-graduandos e professores do Departamento a partir da 

relação cinema e literatura.  

Resultados esperados: Neste evento pretendia-se estabelecer o diálogo entre as partes envolvidas 

promovendo debates a respeito dos recursos utilizados para adaptações da literatura para o cinema. 

Resultados alcançados: Através desse diálogo foi possível perceber o quanto atividades como 

esta se fazem necessárias para a formação crítica das pessoas acerca dos filmes e da própria 

literatura. 

Comentário Geral: O evento foi pensado, pois muitos graduandos pediram para que ocorresse um 

evento próximo ao que ocorria na APP- Sindicato, mas que considerassem graduandos e pós-

graduandos como público alvo. 
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Natureza da atividade realizada: Palestra 

Tema: Café com História -  Dilemas do realismo no cinema brasileiro contemporâneo. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago  Set   Out X Nov  Dez 

Público Alvo: Alunos do curso de graduação e de pós-graduação do curso de História da UFPR  e 

de outras instituições de ensino. 

Descrição da Atividade: Nosso convidado, o professor doutor Pedro Plaza Pinto nos mostrou o seu 

tema de pesquisa que versa sobre o realismo no cinema brasileiro contemporâneo. A apresentação 

contou, ainda, com a exibição de trechos de filmes que o professor estudou.  

Promotores da atividade: Grupo PET – História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  

Justificativa realização da atividade: Acreditamos que esta atividade contribuiu para a formação 

dos alunos do curso de História em função do convidado possuir uma formação em Comunicação, 

desta forma, o diálogo pode ser ampliado. Este Café com História foi interessante, ainda, pelo fato 

de o professor ser novo no quadro docente do Departamento de História, desta forma os alunos 

tiveram a possibilidade de conhecer melhor o seu trabalho. 

Resultados esperados: Conhecer uma produção cinematográfica, além de um debate entre as 

áreas de História, Arte e Cinema. 

Resultados alcançados: Os resultados esperados foram atingidos, tendo em vista que a palestra 

contribuiu para o aprofundamento do assunto tratado. 

Comentário Geral: O resultado foi interessante para aproximar o professor Pedro das atividades do 

PET e ele se dispôs em colaborar com a atividade junto a APP-Sindicato prevista para 2011. 

 

 

Natureza da atividade realizada: Palestra 

Tema: Café com História: A narrativa de ficção 
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Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov X Dez 

Público Alvo: alunos de graduação e de pós-graduação dos cursos de História e Letras da UFPR e 

de outras instituições de ensino. 

Descrição da Atividade: A doutora Anamaria Filizola ministrou uma palestra na qual explanou 

sobre a relação entre literatura, romance e história. 

Promotores da atividade: Grupo PET História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa realização da atividade: O PET – História procura sempre promover debates que 

envolvam diferentes áreas de pesquisa. Desta forma convidamos a doutora Anamaria Filizola para 

promover este debate interdisciplinar entre História e Literatura e fechar o tema da pesquisa coletiva 

de 2010. 

Resultados esperados: Pretendemos com esta atividade, promover um diálogo entre Literatura, 

História e especialmente o romance como fonte histórica. Dessa forma, contribuímos para uma 

formação interdisciplinar, debatendo questões destas diferentes áreas do conhecimento. 

Resultados alcançados: O evento foi muito bem recebido pelo público, por se tratar de uma área 

pouco explorada na UFPR. O debate foi bastante prolífero e dinamizou o diálogo com o DELIN 

(departamento de linguística), sendo assim, conseguimos abertura para colaborações formais entre 

o PET-História e professores e discente do DELIN/UFPR. 

Comentário Geral: A presença da professora e sua disposição em trabalhar em parceria estimulou 

os alunos continuarem com o tema da relação História e Literatura para a pesquisa coletiva de 2011. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Publicação da Revista Cadernos de Clio – revista destinada a 

publicação de artigos de alunos do curso de História de todo o país 

Tema: Cadernos de Clio surgiu para divulgar a produção acadêmica de estudantes de graduação 
de História de todo o país, independentemente da Universidade de origem, temporalidade da 
pesquisa ou área de atuação. É uma revista eclética, pluralista e variada em seus assuntos e 
abordagens. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

JanX Fev X Mar X AbrX   MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX Nov X DezX 

Público Alvo: Alunos de todos os cursos de História do país 

Descrição da Atividade: A Cadernos é uma publicação do PET-História pensada a partir das 
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necessidades dos alunos de graduação que desenvolvem pesquisas inéditas e, muitas vezes 

inovadoras, mas que nem sempre tiveram oportunidade de publicar seus resultados. Assim, os 

alunos do PET-História, coordenados pela tutora, organizam ao longo o periódico em todas as suas 

etapas: divulgação e chamada de artigos, seleção de pareceristas, editoração e publicação. 

Promotores da atividade: PET-História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  

Justificativa para realização da atividade: Num momento em que a academia se profissionaliza e 
as atividades de pesquisa cada vez mais são publicadas, a organização de uma revista para o 
público da graduação se justifica na medida em que promove um diálogo com pesquisadores de 
diferentes instituições, promove e estimula o frescor de múltiplas práticas históricas renovando as 
temáticas de pesquisa na pós-graduação e, além disso, proporciona ao petiano a experiência de 
trabalho no ramo da editoração e confecção de periódico acadêmico em todas as suas instâncias.  

Resultados esperados com a atividade: divulgação das novas pesquisas na área de história nas 

mais distintas Universidades brasileiras, interação, produção de conhecimento e, também, 

aprendizado do cotidiano da edição de um periódico entre os petianos envolvidos. 

Resultados alcançados com a atividade: A primeira edição da revista foi publicada em 2010, com 

artigos de diferentes instituições de pesquisa.  

Comentário geral: Como o primeiro número foi publicado em 2010, estamos organizando a 

documentação para pedir o ISSN da revista. 

 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Semana Acadêmica de História 

Tema: Organização da semana acadêmica para a participação de alunos de História da UFPR e 
demais instituições interessadas. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev  Mar  Abr   MaiX Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez 

Público Alvo: Alunos de todos os cursos de História 

Descrição da Atividade: O PET História, em conjunto com o Centro Acadêmico do curso (CAHIS), 

promoveu mesas redondas, que ocorreram na III Semana Acadêmica de História, durante o primeiro 

semestre de 2010. O nosso grupo também ajudou na organização deste evento. 

Promotores da atividade: PET-História e CAHIS 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  

Justificativa para realização da atividade: atividade que promove a interação entre os membros 
do centro acadêmico, estudantes de História de outras instituições e o PET. Nesse evento os alunos 
organizam todas as etapas e abrem espaço para a discussão de suas pesquisas. 
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Resultados esperados com a atividade: diálogo entre PET, centro acadêmico e demais 

instituições que tenham cursos de História, divulgação de pesquisas acadêmicas e diálogo entre 

centro acadêmico e sociedade. 

Resultados alcançados com a atividade: resultado foi positivo, gerando maior relação entre os 

alunos e discussão de temas relevantes para Universidade e Sociedade. 

Comentário geral: A parceria se manterá para 2011. 

 

 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 

alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo 

foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

( X ) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: A carga horária foi cumprida integralmente para que a realização de todas as 

atividades descritas acima fosse possível. 

 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 

cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

( X ) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: A carga horária foi cumprida integralmente para que a realização de todas as 

atividades descritas acima fosse possível. 

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

( X ) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

Justifique: Apenas uma atividade prevista no Plano de Ação de 2010 não foi realizada, a oficina de 

produção textual. Isso ocorreu por conta do grande número de bolsas REUNI em nosso curso de 
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pós-graduação, o que fez com que muitos bolsistas desse programa realizassem oficinas voltadas a 
graduação, sendo que uma dessas oficinas era justamente de produção textual,o que tornou 
inviável a realização da oficina proposta pelo PET.  O atraso da realização da pesquisa coletiva 
ocorreu porque os calendários da Secretaria de Estado da Educação e da Universidade Federal do 
Paraná foram alterados em 2009 devido à epidemia de gripe que ocorreu em nosso Estado entre os 
meses de julho e setembro, fazendo com que a pesquisa de 2009 só fosse encerrada nos primeiros 
meses de 2010. 

 

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

( X ) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

Justifique: o apoio tem sido fundamental para a organização das atividades. 

 

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 

ao qual está vinculado: 

( X ) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 

Justifique: o grupo tem realizado suas atividades em conjunto com a coordenação dos 

cursos de História (vespertino e noturno) e o Departamento. 

 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 

gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 

( X ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: Poderia haver mais diálogo entre a SESU e as instituições, especialmente no que se 

refere à compreensão de conceitos como extensão, por exemplo, tendo em vista que este é um 

tema polêmico nos fóruns do PET em nossa universidade. 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 

acompanhamento e orientação do grupo: 

( X ) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 
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Justifique: O CLA está mais estruturado atualmente e tem ajudado com as questões burocráticas e 
os membros sempre estão dispostos a fornecer informações para a tutora que acabou de ingressar 
no programa. 
 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

 

- Consideramos que esta indissociabilidade está presente nas oficinas que desenvolvemos, no 

evento que fizemos em março voltado para os alunos calouros e também nossos encontros 

mensais, o Café com História. Contudo a atividade que melhor caracteriza esta indissociabilidade 

é o evento Diálogos do PET, realizado em parceria com os grupos PET das Ciências Sociais, da 

Filosofia e do Direito. 

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 

participou no ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

 

Além da participação em todas as atividades desenvolvidas pelo PET e descritas 

acima, as tutoras realizaram as seguintes atividades: 

- Professora Doutora Ana Paula Vosne Martins (tutora até agosto de 2010) 

 

1- Artigo em periódico 

  

Dos pais pobres ao pai dos pobres: cartas de pais e mães ao Presidente Vargas e a política 

familiar do Estado Novo. 209-135 

 Ano da produção: 2010 

Título do periódico: Revista Diálogos 

ISSN (International Standart Serial Number): 1415-9945 
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2- Capítulos de livros 

- Um sistema instável: as teorias ginecológicas sobre o corpo feminino e a clínica 

psiquiátrica entre os séculos XIX e XX 

 Ano da produção: 2010 

Nome de capa: História e Loucura: saberes, práticas e narrativas 

Nome do Editor ou Coordenador: Yonissa Marmitt Wadi & Nádia Maria Weber Santos 

Nome da editora: EDUFU 

Cidade/País da Editora: Uberlândia 

Número de páginas: 368 

Número da página inicial: 15 

Número da página final: 49 

ISBN (International Standart Book Number):9788570782359 

- Políticas públicas para a maternidade e a infância no Brasil na primeira metade do século 

XX 

Ano da produção: 2010 

Nome de capa: História da Saúde: olhares e reflexões 

Nome do Editor ou Coordenador:  Yara Nogueira Monteiro 

Nome da editora: Instituto de Saúde de São Paulo 

Cidade/País da Editora: São Paulo 

Número de páginas: 336 

Número da página inicial: 99 

Número da página final: 121 

ISBN (International Standart Book Number): 9788588169173 

- Meninas podem dizer não? Algumas considerações sobre as relações de gênero e a 

experiência sexual entre adolescentes. 

Ano da produção: 2009 (publicado em 2010) 

Nome de capa: Caderno Temático de Sexualidade 
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Nome do Editor ou Coordenador: Departamento da Diversidade/ Núcleo de Gênero e Diversidade 

Sexual 

Nome da editora: Secretaria de Educação do Estado do Paraná 

Cidade/País da Editora: Curitiba 

Número de páginas: 216 

Número da página inicial: 91 

Número da página final: 98 

ISBN (International Standart Book Number): 9788585380816 

 

3- Organização de evento 

VIII Congresso Iberoamericano de Ciência, Tecnologia e Gênero 

 Ano da produção: 2010 

Tipo:  (  ) Concurso  (X  ) Congresso  (  ) Exposição  (  ) Outro 

Instituição promotora: Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Federal do 

Paraná 

Extensão temporal do evento (dias):  5 dias (5 a 9 de abril de 2010) 

Colóquio “Os Sentimentos na História” 

Ano da produção: 2010 

Tipo :  (  ) Concurso  (  ) Congresso  (  ) Exposição  ( X ) Outro  Colóquio 

Natureza:  Curadoria  (  ) Montagem  ( X ) Organização (  ) Outra 

Instituição promotora: Universidade Federal do Paraná 

Extensão temporal do evento (dias):  3 dias  (8 a 10 de novembro) 

  

4- Participação em eventos 

Pobreza familiar e maternidade no contexto das políticas familiares do governo Vargas: uma 

análise da escrita epistolar de mulheres mães para o poder na década de 1940. 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   ( x ) Comunicação (  ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio 

 (  ) Outra 
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Nome do evento:  Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, 

deslocamentos 

Instituição promotora do evento: UFSC 

Mothers and daughters: motherhood experiences and memories in Brazil in the 20th century 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   ( x ) Comunicação (  ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio 

Nome do evento (Obrigatório):  XVI International Oral History Conference 

Instituição promotora do evento: International Oral History Association 

Local do evento Universidade de Economia de Praga 

Cidade: Praga 

País: República Tcheca 

Maternidades contemporâneas: uma comparação global 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   (  ) Comunicação (  ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio 

 (x  ) Outra Participação em mesa redonda 

Nome do evento:  Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, 

deslocamentos 

Instituição promotora do evento: UFSC 

Local do evento: UFSC 

Cidade: Florianópolis 

Gêneros da História 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   (  ) Comunicação (  ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio 

 (x  ) Outra Participação em mesa redonda 

Nome do evento:  Mesa redonda Gêneros da História 

Instituição promotora do evento: Fundação Cultural de Curitiba 

Local do evento: Memorial da Cidade de Curitiba 

Cidade: Curitiba 
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5- Participação em bancas 

  

Concurso Público para professor Adjunto de História e Imagem 

Data de realização: 14/06/2010 a 18/06/2010 

Instituição promotora: Universidade Federal do Paraná 

Local: Departamento de História da UFPR 

 

6- Orientações de mestrado em andamento 

 Seis orientações 

7- Orientações de doutorado em andamento 

 Três orientações 

8- Orientações de monografias de conclusão de curso em andamento: 

 Três orientações 

9- Orientação de Iniciação Científica em andamento: 

 Uma orientação 

10- Uma  Monografia orientada e concluída em julho de 2010 

 

- Professora Doutora Renata Senna Garraffoni (tutora a partir de setembro de 2010) 

 

1. Artigo em periódico 

Questões sobre o estudo da Antiguidade no Brasil pp. 1-15. 

(co-autoria com Pedro Paulo Abreu Funari e Glaydson José da Silva)  

Ano da produção: 2010 

Título do periódico: História e-história 

ISSN 1807-1783 

Divulgação: http://www.historiaehistoria.com.br/ 

O feminino adentra a arena: mulheres e a relação com o as lutas de gladiador na Roma 

imperial – pp. 61-83 

http://www.historiaehistoria.com.br/
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(co-autoria com Lorena Pantaleão da Silva) 

Ano da produção: 2010 

Título do periódico: Revista CAMINHOS DA HISTÓRIA   

ISSN 1517-3771 

Nome da Editora: Editora da Unimontes 

Cidade: Montes Claros 

Volume: 15 

https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numeros-anteriores-nova/v-15-1-1o-

semestre-de-2010 

Considerações sobre o estudo da Antiguidade Clássica no Brasil – pp. 1-6. 

(co-autoria com Pedro Paulo Abreu Funari) 

Ano da produção: 2010 

Título do periódico: Acta Scientiarum. Education 

ISSN 2178-5198 (impresso) e 2178-5201 (on-line)   

Nome da Editora: Editora da UEM 

Cidade: Maringá 

Volume: 1 

DOI: 10.4025/actascieduc.v32i1.9474 

2. Capítulo de livro 

 

O estudo da Antiguidade no Brasil: as contribuições das discussões teóricas recentes – pp. 

09-25. 

(co-autores Pedro Paulo Abreu Funari  e Renato Pinto) 

Ano da produção: 2010 

Nome de capa: O Imperialismo Romano: novas perspectivas a partir da Bretanha. 

Nome do Editor ou Coordenador: Richard Hingley, Pedro Paulo A. Funari, Renata Senna Garraffoni, 

Renato Pinto. 

Nome da editora: Annablume 

Cidade/País da Editora: São Paulo/Brasil 

https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numeros-anteriores-nova/v-15-1-1o-semestre-de-2010
https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numeros-anteriores-nova/v-15-1-1o-semestre-de-2010
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ISBN: 978-85-391-0062-0 

Via del Lupanar em Pompéia: contribuições da arqueologia para repensar política e 

sexualidade no mundo romano – pp. 55-71 

Ano da produção: 2010 

Nome de capa: História e historiografia da Educação nos Clássicos: estudos sobre Antiguidade e 

Medievo 

Nome do Editor ou Coordenador: Terezinha Oliveira 

Nome da editora (Obrigatório): Editora UFMS 

Cidade/País da Editora (Obrigatório): Dourados/Brasil 

ISBN: 978-8599880-26-5 

3. Livro 

O Imperialismo Romano: novas perspectivas a partir da Bretanha. 

(demais organizadores: Pedro Paulo Abreu Funari e Renato Pinto) 

Ano da produção: 2010 

Nome da editora: Annablume 

Cidade/País da Editora: São Paulo/Brasil 

Número de páginas: 117 

ISBN: 978-85-391-0062-0 

 

4. Nota científica  

British Academy Fellowship report: a Brazilian expirience in UK 

Ano da produção: 2010 

ISBN/ISSN: 1807-1783 

Divulgação: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=curtas&ID=91 

 

Por que estudar os gladiadores romanos? 

Ano da produção (Obrigatório): 2010 

Jornal Philia 

ISBN/ISSN: 1519-6917 

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=curtas&ID=91
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5. Organização de evento 
 

Comissão de Organização do IV Simpósio Antigos e Modernos - UFPR: Diálogos 

Ano da produção: 2010 

Instituição promotora:DELIN e DEHIS/UFPR 

Extensão temporal do evento (dias): 04 dias  

Local: UFPR 

Cidade: Curitiba 

URL: http://www.classicas.ufpr.br/eventos/dialogos/index.htm 

Comissão de Organização: Colóquio Internacional Sentimentos na História   

Ano da produção: 2010 

Instituição promotora: DEHIS/UFPR 

Extensão temporal do evento (dias): 03 dias  

Local: UFPR 

Cidade: Curitiba 

6. Apresentação de trabalho 

A escrita parietal em Pompeia e a memória da vida cotidiana romana 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   (  ) Comunicação ( X ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio  

Nome do evento: XIII SEMANA DE HISTÓRIA DA FAFIPA – PATRIMÔNIO CULTURAL E 

IDENTIDADES – DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI  

Instituição promotora do evento: Fafipa – Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de 

Paranavaí 

Cidade: Paranavaí 

País: Brasil 

Gladiadores na arena: os espetáculos públicos romanos e suas narrativas no início do 

Principado 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   (  ) Comunicação (X  ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio  

 

http://www.classicas.ufpr.br/eventos/dialogos/index.htm
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Nome do evento: “O riso e as festas profanas” XXVII Semana de História da UNESP  

Instituição promotora do evento: Unesp, Campus Assis 

Cidade: Assis 

País: Brasil 

URL: http://www.assis.unesp.br/semanadehistoria/int_conteudo_sem_img.php?conteudo=730 

Considerações sobre a busca do Antigo. 

(co-autoria Pedro Paulo Funari) 

Ano da produção: 2010 

Natureza:   ( X ) Comunicação (  ) Conferência (  ) Congresso  (  ) Seminário  (  ) Simpósio  

Nome do evento: VII Encontro Nacional do GTHA Grupo de Trabalho em História Antiga – ANPUH – 

A busca do Antigo 

Instituição promotora do evento: Unirio 

Cidade: Rio de Janeiro 

País: Brasil 

URL: http://encontro2010.gtantiga.net/ 

 

7. Participação em bancas examinadoras 

Natureza da banca: qualificação de doutorado  

Título do trabalho ou natureza do concurso: Uma perspectiva de gênero em Heródoto e na 

iconografia grega: as mulheres gregas em narrativas contrastantes 

Nome do aluno (no caso de trabalho acadêmico): Nathália Monseff Junqueira 

Nome do orientador (idem): Pedro Paulo A. Funari 

Data de realização: 27/05/2010 

Instituição promotora: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Local: Departamento de História 

Cidade: Campinas 

País: Brasil 

 

Natureza da banca: qualificação de doutorado  

http://www.assis.unesp.br/semanadehistoria/int_conteudo_sem_img.php?conteudo=730
http://encontro2010.gtantiga.net/
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Título do trabalho ou natureza do concurso: A Romanização no pós-colianismo: discursos 

imperialistas, relações de gênero e sexualidades 

Nome do aluno (no caso de trabalho acadêmico): Renato Pinto 

Nome do orientador (idem): Pedro Paulo A. Funari 

Data de realização: 28/05/2010 

Instituição promotora: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Local: Departamento de História 

Cidade: Campinas 

País: Brasil 

 

Natureza da banca: qualificação de doutorado  

Título do trabalho ou natureza do concurso: A presença da História Antiga nos manuais de História 

da primeira república e a construção identitária nacional 

Nome do aluno (no caso de trabalho acadêmico): André Luiz Cruz Tavares 

Nome do orientador (idem): Margarida Maria de Carvalho 

Data de realização: 22/11/2010 

Instituição promotora: Universidade Estadual Paulista (Unesp/Franca) 

Local: Departamento de História 

Cidade: Franca 

País: Brasil 

 

Natureza da banca: concurso público 

Título do trabalho ou natureza do concurso: Comissão julgadora do Concurso Público para 

professor adjunto da área de História Antiga do Departamento de História 

Nome do aluno (no caso de trabalho acadêmico): 

Nome do orientador (idem): 

Data de realização: 15 a 17/06/2010. 

Instituição promotora: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Local: Departamento de História 
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Cidade: Guarulhos 

 

8. Orientações em andamento doutorado: 02 orientações 

9. Orientações em andamento mestrado: 02 orientações 

10. Orientações em andamento IC: 03 orientações 

11. Monografia de final de curso: 02 

 

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 

na Educação Tutorial.  

- Promoção de debate e reflexão através da pesquisa coletiva;  

- incentivo ao uso de novas metodologias de pesquisa histórica;  

- incentivo à pesquisa em arquivos. 

 

5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço 

qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado. 

 

- Manter uma produção acadêmica condizente com minha titulação; 

- Envidar esforços para inserir os professores em atividades de ensino e extensão; 

- Apoiar integralmente a formação de professores/pesquisadores de nossos alunos. 

 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 

como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente 

construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais 

alunos da graduação.  

 

- Incentivo às novas metodologias de pesquisa e aos debates teóricos mais recentes no campo das 

ciências humanas. 

- interdisciplinaridade 

- grupos de estudos 
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a. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 

 

Além da participação em todas as atividades desenvolvidas pelo PET e descrita 

acima, os alunos realizaram as seguintes atividades: 

 

AMORIM, J. H. Marsílio Ficino e a influência neoplatônica nos tratados de amor do Renasicmento 
Italiano. Monografia apresentada ao Departamento de História, Dezembro 2010. UFPR. 
AMORIM, J. H. Tratados de Amor: Uma anáise das obras Os Assolani (1505) de Pietro Bembo e 
Sobre a Infinidade do Amor (1547) de Tullia D’Aragona. Trabalho apresentado em forma de banner 
e oral. 18º EVINCI. De 21 a 23 de outubro de 2010. UFPR. Curitiba. 
BOTTON, F. B. Publicação da monografia “Como se faz um homem: os discursos 

constituintes da masculinidade na modernização curitibana” no site 

Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR. 

http://www.generos.ufpr.br/index.php/monografias/ 

BOTTON, F. B. Resenha de “OLIVEIRA, Pedro Paulo. A construção social da 

masculinidade” aceita para publicação na Revista Cadernos de Clio 

(UFPR), número 1, 2010. 

BOTTON, F. B. Resenha de “SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público: as tiranias 

da intimidade” pela Revista Antíteses (UEL) Vol. 3, n. 5, jan./jun 

2010. Acesso: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/3211/4926 

BOTTON, F. B. Artigo “Crise de valores, identidades e niilismo em Clube da Luta” 

publicado na revista O Olho da História (UFBA) n° 14, junho de 2010. 

Acesso: http://oolhodahistoria.org/n14/sumario.php 

BOTTON, F. B. Texto Publicado em anais: “Pensando a hombridade: Um estudo teórico e 

histórico sobre o gênero masculino no Brasil do início do século XX”. 

In: XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM, 2010, Santa Fé. 

XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM: La investigación 

científica: eje del desarrollo regional en los albores del 

bicentenario de la independencia latinoamericana. Santa Fé : Ediciones 

UNL, 2010. (formato mídia digital) 

BOTTON, F. B. Texto Publicado em anais: “As memórias e experiências do cinema na 

cidade de Curitiba estudadas pela história oral”. In: 4 Seminário 

Internacional em Memória Social e Patrimônio Cultural - Memória, 

Patrimônio e Tradição, 2010, Pelotas. Anais do IV Seminário 

Internacional em Memória e Patrimônio : Memória, Patrimônio e 

Tradição. Pelotas: Editora UFPel, 2010. p. 36-41. 

BOTTON, F. B. Editorial da Revista “Cadernos de Clio” (UFPR), número 1, 2010. 

BOTTON, F. B. Resumo publicado em anais: “Cinismos: Os filósofos chamados cachorros 

e o delineamento de uma tradição contra-filosófica”. In: IV Simpósio 

Antigos e Modernos - UFPR: Diálogos, 2010, Curitiba. Acesso em: 

http://www.classicas.ufpr.br/eventos/dialogos/resumos.htm 

BOTTON, F. B. Resumo Publicado em anais“Pensando a hombridade: Um estudo teórico e 

histórico sobre o gênero masculino no Brasil do início do século XX”. 

http://www.generos.ufpr.br/index.php/monografias/
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/3211/4926
http://oolhodahistoria.org/n14/sumario.php
http://www.classicas.ufpr.br/eventos/dialogos/resumos.htm
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In: XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM, 2010, Santa Fé. 

XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM: La investigación 

científica: eje del desarrollo regional en los albores del 

bicentenario de la independencia latinoamericana. Santa Fé : Ediciones 

UNL, 2010, p. 224. 

BOTTON, F. B. Monitoria no “VIII Congresso Iberoamericano de Ciência, Tecnologia e 

Gênero” (2010) 

BOTTON, F. B. Membro da Comissão Editorial da “Revista Cadernos de Clio” 

BOTTON, F. B. Ministrante da oficina “A História repensada por Jenkins” no Evento de 

Extensão “Oficina de Teoria da História” (2010) 

BOTTON, F. B. Curso de Extensão Universitária “Educação Histórica e Patrimônio: 

Perspectivas de Investigação e Possibilidades Didáticas” (60 hs) 

BOTTON, F. B. Participação na Mesa redonda “Gênero e Epistemologias” do Evento de 

Extensão Diálogos do PET (2010). 

BOTTON, F. B. Apresentação do trabalho “A Masculinidade e a Modernização sob 

Perspectiva Teórica” na exposição de pôsteres do “X Encontro Estadual 

de História Anpuh-RS” (2010) ; Participação como ouvinte (2010 – 40 

hs) 

BOTTON, F. B. Apresentação do trabalho “As memórias e experiências do cinema na 

cidade de Curitiba estudadas pela história oral” no 4° Seminário 

Internacional em Memória Social e Patrimônio Cultural - Memória, 

Patrimônio e Tradição (2010) 

BOTTON, F. B. Apresentação oral do trabalho “Pensando a hombridade: Um estudo 

teórico e histórico sobre o gênero masculino no Brasil do início do 

século XX” na XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM: La 

investigación científica: eje del desarrollo regional en los albores 

del bicentenario de la independencia latinoamericana. Santa Fé - 

Argentina (2010) 

BOTTON, F. B. Apresentação do trabalho “A Masculinidade e a Modernização sob 

Perspectiva Teórica” na exposição de posteres do “X Encontro Estadual 

de História Anpuh-RS” (2010) ; Participação como ouvinte (2010 – 40 

hs) 

BOTTON, F. B. Apresentação do trabalho “A Masculinidade e a Modernização sob 

Perspectiva Teórica” na exposição de posteres do “Fazendo Gênero 9: 

Diásporas, Diversidades, Deslocamentos” (2010) 

BOTTON, F. B. Relatório de pesquisa “Janelas da hombridade: As masculinidades em 

Curitiba no início do século XX vistas através das fotografias” 

apresentado à Coordenadoria de IC da UFPR (2010) 

CAVALHEIRO, L. F. C. "A propaganda inquisitorial através dos sermões de autos-de-fé durante a 

União Ibérica". 18º EVINCI - Evento de Iniciação Científica, 2010. CAVALHEIRO, L. F. C. "A 

propaganda inquisitorial através dos sermões de autos-de-fé durante a União Ibérica". In: 18 EVINCI 

- Evento de Iniciação Científica, 2010, Curitiba. Livro de Resumos 18 EVINCI, 2010, p. 589. 

KRACHENSKI, N. B. . Automóveis e Modernidade: representações imagéticas. In: V Colóquio 

Nacional de História no Vale do Iguaçu - VIII Semana de História - História e Cidadania, 2010, União 

da Vitória. Caderno de Resumo do V Colóquio Nacional de História no Vale do Iguaçu, 2010.  

KRACHENSKI, N. B. . UMA NOVIDADE BOMBÁSTICA: Imagens publicitárias de automóveis em 

um periódico curitibano de 1913. In: 18 EVINCI - Evento de Iniciação Científica, 2010, Curitiba. Livro 

de Resumos 18 EVINCI, 2010. p. 591-591 
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periódico curitibano de 1913. 2010. 

BOTTON, F. B; KRACHENSKI, N. B. ; ZANIRATO, B. S. L.  . As memórias e experiências do 

cinema na cidade de Curitiba estudadas pela história oral.. In: IV Seminário Internacional em 

Memória e Patrimônio, 2010, Pelotas. Anais do IV Simpósio: Memória, patrimônio e tradição, 2010. 

p. 36-41. 

RABELO, S. L. "Considerações sobre a problemática das diferentes concepções de tempo na 

metodologia da pesquisa histórica". In: 18 EVINCI - Evento de Iniciação Científica, 2010, Curitiba. 

Livro de Resumos 18 EVINCI, 2010, p. 595. 

ZANIRATO, B. S. L. Em Busca da Realidade: A Representação do Corpo na Anatomia e na Pintura 
do Renascimento. 18º EVINCI - Evento de Iniciação Científica, 2010. 
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5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 

acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

 

- Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; interdisciplinaridade e responsabilidade ética 

no envolvimento com a comunidade.  
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6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 

 

 

 

Local e Data: Curitiba, 09 de abril de 2012. 

 

 

Assinatura do Pró-Reitor (a) PET 

 

 

Assinatura de um representante do Comitê Local 

 

 

Assinatura do Tutor até agosto de 2010 
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Assinatura do Tutor a partir de setembro de 2010 

 

 

 

Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo 

 

 


