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ANEXO I  

 
Formulário do relatório de atividades  

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

 
ANO: 2011 

 

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 

2.6. e-mail do(a) Tutor(a) resenna93@hotmail.com........................... 

2.7. Titulação e área: Doutora em História – ênfase em História Antiga.................... 

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 

Alexandre Cozer 2011 2011 3 0,895 

Amanda Zattera 2011 2011 3 0,876 

Bárbara S. Lagos Zanirato 2008 2008 Concluiu 0,86 

Camila Longo 2010 2011 5 0,774 

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 

Davi Cézar C. Pradi 2008 2008 9 0,79 

Eduardo Nogueira 2010 2010 Mudou de curso 
em 2012, 

deixando o PET 
em outubro de 

2011 

0,822 

Gabriela Larocca 2010 2010 5 0,9084 

Guilherme Floriani Saccomori 2008 2009 Concluiu 0,8474 

Lana Beatriz Baroni 2010 2010 5 0,8716 

Luis Fernando Costa Cavalheiro 2009 2009 7 0,8913 

Naiara B. Krachenski 2008 2008 9 – deixou o 
PET em 

dezembro de 
2011 

0,880 

Natascha Eggers 2010 2011 5 0,8971 

Nicolle Taner de Lima 2009 2009 7 – deixou o 
PET em maio 

de 2011 

0,8725 

Rayanna Farias 2010 2011 4  0,8405 

Sérgio Luiz Rabelo 2008 2009 9 0,8578 

Stella T. Castanharo 2008 2009 Concluiu 0,8452 

Vinícius Paludo 2009 2010 7 – deixou o 
PET em maio 

de 2011 

 0,7822 

Nome dos não bolsistas Ingresso na IES 

 
Ingresso no PET Período letivo atual Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Devido às mudanças indicadas e 

a conclusão de curso de alguns 

alunos, o grupo, até o momento 

da entrega do relatório, é 

formado somente por bolsistas 

(todos os não bolsistas foram 

promovidos a bolsistas). O 

processo de seleção dos novos 

não bolsistas está previsto para 

abril de 2012. 

    

 

 

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

bolsista em particular, justifique. 
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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  Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set  X Out  X Nov X  Dez X 

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 desempenho dos professores em suas funções. 

Promotores da atividade: Grupo PET- História.  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História.     

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

Colegiado do curso visando, inicialmente, uma reforma curricular no curso e, atualmente, criar um 

canal de comunicação entre os alunos e a coordenação do curso, oferecendo um espaço para as 

opiniões referentes ao desempenho dos professores em sala de aula. Em 2011 divulgamos os 

resultados obtidos no diagnóstico aplicado durante o ano anterior a todos os alunos do curso e ao 

colegiado do curso, além de aplicarmos novo diagnóstico no 2º Semestre. 

Resultados esperados com a atividade:  

- Verificar como se desenvolveram, no ano que passou, as disciplinas já avaliadas anteriormente, 

buscando observar se os problemas apontados inicialmente se encontram resolvidos ou em 

processo de resolução; 

- Melhorar o diálogo professor/ aluno, criando um espaço para a divulgação da opinião geral dos 

discentes e propiciando a inclusão das necessidades levantadas por eles na elaboração da grade 

curricular e dos programas das disciplinas do curso. 

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 
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pelo grupo continuarão a ser encaminhados para o Colegiado em 2012, visando continuar 

subsidiando discussões e diálogo 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 estão sendo aperfeiçoadas a partir de problemas detectados nas aplicações de 

2009, 2010 e 2011.   

 

 

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  Nov X Dez 

 

Público Alvo: Alunos de graduação em História da UFPR e de outras instituições de ensino. 

 

Descrição da Atividade: Os alunos do PET-História, tendo observado o interesse e os debates 

frutíferos conseguidos na última oficina de teoria da história, executada em 2010, buscaram fazer 

uma nova edição para 2011. Durante três manhãs condensadas numa mesma semana, os alunos 

conduziram a apresentação de três escolas históricas do século XX: A Nova esquerda inglesa, a 

Micro História e a Nova História cultural. Durante a explanação inicial de apresentação era aberto o 

espaça para dúvidas, questionamentos e levantamentos de pontos para debate, buscando, mais do 

que descrever as escolas históricas, abrir um espaço para debates referentes a essas 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 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

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 deverá converter-se, em 2012, em Grupo de Estudos para auxílio 

dos alunos ingressantes no curso na disciplina de Teoria da História I. 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Literatura Beat: Expressão marginal no século XX  

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 X AbrX MaiX JunX JulX Ago-X Set-X Out-X Nov-X Dez-X 

 

Descrição da atividade de pesquisa: A pesquisa coletiva para 2011 optou por dar continuidade ao 

estudo sobre a relação entre os campos da História e Literatura, aprofundando no tema da 

marginalidade no século XX. O objeto da pesquisa foi a geração Beat norte-americana, focando na 

crítica ao progresso e nas desigualdades causadas pela marginalidade e pela crise econômica entre 

guerras. Em um primeiro momento foram analisadas obras teóricas relacionadas à temática e em 

um segundo momento foram lidos romances e poesias dos principais expoentes da geração.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Renata Senna Garraffoni (tutora) 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: Professores do Departamento de História 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: Constatou-se que o currículo do curso 

oferecia poucas oportunidades para uma discussão em torno da relação entre História e Literatura, 

assim como do papel da geração Beat. Sendo assim, as leituras e discussões visaram contribuir na 

formação dos alunos, com alguns referenciais teóricos e análise de fontes.      

Resultados esperados com a pesquisa: Investigar as relações intertextuais entre as experiências 

histórico-culturais de tal período, focando na crise econômica e política que acabou por gerar uma 

produção literária crítica, além de proporcionar um contato dos alunos com diversos autores pouco 

estudados e suas reflexões.  

Resultados alcançados com a pesquisa: Os graduandos aprofundaram seu conhecimento do 

estudo da literatura como fonte histórica, além de aprofundar a pesquisa em uma corrente literária 

norte-americana visando refletir sobre sociedade, marginalidade e cidadania. Dois desdobramentos 

não previstos no plano inicial acabaram sendo desenvolvidos ao longo de 2011 graças as 

oportunidades que se abriram durante a realização das discussões: 1. o apoio financeiro do 
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Departamento de História para trazer Claudio Willer a Curitiba em novembro de 2011 para participar 

de uma das atividades de Extensão – Café com História. A presença de Willer foi importante para o 

fechamento das atividades, pois além de poeta consagrado é o principal tradutor de Allen Ginsberg 

no Brasil e publicou o livro pela editora L&PM A geração beat – base para nosso estudo ao longo do 

ano; 2. organização de uma disciplina para graduação pela tutora do grupo com a professora do 

Departamento de Sociologia da UFPR, Miriam Adelman, sobre Geração Beat e contra-cultura, 

incentivando os alunos de História, Sociologia e os participantes do PET a lerem textos menos 

consagrados desses autores e das mulheres que conviveram com eles. A experiência foi produtiva e 

as professoras pensam em uma segunda edição mais elaborada para 2012, além da parcerias no 

grupo de pesquisa da UFPR sobre mulheres escritoras. 

Comentário Geral: As discussões impulsionadas pela pesquisa foram muito proveitosas e 

interessantes, permitindo ao grupo trabalhar com um assunto pouco conhecido, até então, pela 

maioria dos alunos. Tal interesse levou à apresentação de trabalhos envolvendo o tema e 

influenciou a escolha do tema da pesquisa de 2012, além da abertura de novos campos de pesquisa 

da graduação dos cursos de História e Sociologia a partir da experiência da disciplina comentada 

acima. 

 

 

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 

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: Eduardo Nogueira 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Jerome D. Salinger: A Juventude Norte Americana (1948 - 
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1956)  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Marion Brepohl de Magalhães – 

DEHIS-UFPR 

Bolsista: Gabriela Larocca 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Cinema de horror: origens e instrumento de crítica social. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Dennison de Oliveira – 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: Lana Beatriz Baroni 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Imigrantes alemães e italianos no Brasil: a visão do nazismo 
pós 1939  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: (provisoriamente, a aluna está remodelando a 
pesquisa e em breve deve mudar de orientador) Profa. Dra. Marion Brepohl de Magalhães – 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. 

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: Contracultura norte-americana nos anos 1950: notas sobre a 
proposta beatnik.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Karina Kosicki Bellotii – 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: Conceito de liberdade nos quadros do Humanismo Cívico 
italiano.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa:Prof.ª Dr.ª Ana Paula Vosne Martins – DEHIS 
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UFPR 

 
 

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: é esperado 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 

 

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  X Abr   Mai  Jun   Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

Público Alvo: Alunos ingressantes no curso de História e demais interessados a se tornarem 

historiador 

Descrição da Atividade: Foram organizadas três mesas redondas, compostas por historiadores 

convidados que atuam em diferentes áreas, tais como, professores de nível médio e universitário, 

pesquisadores, pessoas que trabalham em centros de documentação e profissionais que 

desenvolvem materiais didáticos.  

Promotores da atividade: Grupo PET- História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, CEDOPE. 
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Justificativa para realização da atividade: O evento procura esclarecer dúvidas, tanto dos alunos 

ingressantes como dos que já estão no curso ou pretendem ingressar, a respeito das possibilidades 

e diversidades de atuação profissional do historiador. O grupo PET-História buscou, assim, 

familiarizar e apresentar aos estudantes possíveis áreas de atuação do profissional formado em 

História, por meio de um contato direto com historiadores que atuem em tais áreas. 

Resultados esperados com a atividade:  

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

oferecidas por sua formação; 

- Proporcionar 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 proveitosa, na medida em que 

os alunos, ingressantes ou não, puderam esclarecer suas dúvidas e serem apresentar a novas 

possibilidades de atuação do historiador.  

Comentário geral: Pelo sucesso do evento e a obtenção do resultado esperado, pretendemos 

continuar realizando tal oficina em 2012. Ressalta-se que o evento de extensão inicialmente tinha 

como público alvo os ingressantes no curso ou os que pretendem ingressar, mas atualmente tem 

chamado atenção de formandos que desejam se informar sobre oportunidades no mercado de 

trabalho. Diante dessa nova faceta, estamos também reformulando o evento para atender essa 

nova demanda.  

 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra proferida para a comunidade a partir do convite de 

petianos. 

Tema: Café com História: Arquivos policiais e iconografia comunista, reflexões sobre a pesquisa 

histórica.  

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: alunos da UFPR. 

Descrição da Atividade: O professor doutor Rodrigo Rodriguez Tavares ministrou uma palestra e, 

posteriormente, uma discussão sobre a pesquisa histórica, tendo como foco a iconografia comunista 

e os arquivos policiais da cidade de Santos/SP.  

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 
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primeiro contato com o professor Rodrigo, novo membro do corpo docente do curso de História, 

abordando o uso de imagens como fonte para a pesquisa histórica.  

Resultados esperados com a atividade: Incentivar o debate e a discussão entre os alunos, assim 

como abordar um tema não tão familiar aos graduandos.  

Resultados alcançados com a atividade: Este encontro propiciou, primeiramente, uma exposição 

sobre a trajetória do professor e, posteriormente, uma troca de ideias entre os participantes, assim 

como o esclarecimento de diversas dúvidas e a descoberta de diversas curiosidades e novidades a 

respeito do uso de imagens como fontes históricas.  

Comentário geral: a palestra atingiu um bom público e, para além de apresentar um novo professor 

para os alunos, ofereceu uma oportunidade para que alunos do curso vespertino, ao qual o PET 

está vinculado, interagisse mais com o novo curso noturno em História. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Evento de extensão- debate 

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

Filosofia, História e Psicologia da UFPR 

 

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 dos cursos de graduação em História, Ciências Sociais, Filosofia, Direito, 

Economia e Psicologia da UFPR e de outras instituições de ensino. 

Descrição da Atividade: Em sua quinta edição, o “Diálogos do PET” é uma iniciativa que começou 

com os PETs dos cursos de História, Ciências Sociais, Direito e Filosofia da UFPR, a fim de 

proporcionar aos bolsistas um espaço para a apresentação e debate de suas pesquisas individuais, 

além de promover a integração entre os grupos e a articulação dos saberes. A partir do ano de 2011 

os PETs de Psicologia e Economia passaram a também integrar o evento. O evento foi realizado 

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

com horários fechados. O primeiro dia contou com duas mesas de abertura apresentada por 

professores das seis áreas participantes, divididos em duas mesas de três professores, 

apresentando e respondendo perguntas sobre a visão de Modernidade em suas áreas de 

especialização. Os demais dias contaram com a apresentação dos alunos membros dos PETs 

mencionados. 

Promotores da atividade: Grupos PET - Ciências Sociais, Direito, Economia, Filosofia, História e 

Psicologia da UFPR..  
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Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Departamento de 

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

Jurídicas, Departamento de Economia, Departamento de Psicologia. 

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

apresentação e debate referente aos resultados das atividades de pesquisa realizadas pelos alunos 

dos grupos, proporcionando aos alunos a experiência de organizar um evento desta natureza, bem 

como uma primeira experiência de apresentação de trabalhos.  

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

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

das pesquisas individuais dos grupos envolvidos. 

Resultados alcançados com a atividade: O evento proporcionou aos bolsistas um espaço para a 

apresentação e debate de suas pesquisas individuais, além de promover a integração entre os 

grupos e a articulação dos saberes desenvolvidos nas diferentes áreas abordadas. 

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

integração e interdisciplinaridade entre os PETs participantes. A sexta edição do “Diálogos do PET” 

já está em planejamento para 2012.    

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra – professor convidado pelos petianos para proferir 

palestra 

Tema: Café com História: Reflexões sobre a gênese do esporte: entre a historiografia e os macro-

modelos explicativos.  

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 e demais interessados no tema 

Descrição da Atividade: O professor doutor André Capraro, membro do departamento de 

Educação Física da UFPR e colaborador do curso de História, se propôs a falar sobre sua pesquisa 

relacionando o Esporte e a História.  

Promotores da atividade: PET-HISTÓRIA 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  

Justificativa para realização da atividade: Ao convidarmos o professor buscamos propiciar um 

melhor contato dos estudantes do curso de História com seu trabalho, tendo em vista seu 

conhecimento e interesse para com o esporte e seus desdobramentos com a História. .  

Resultados esperados com a atividade: estabelecer um diálogo entre a historiografia e o esporte 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

e maior interação com o curso de Educação Física da UFPR. 

Resultados alcançados com a atividade: O convidado proporcionou um interessante debate a 

respeito de como trabalhar com as duas áreas, trazendo imagens e suscitando novas perspectivas 

em tal abordagem.  

 

Comentário geral: a palestra proporcionou uma aproximação entre alunos de diferentes campi da 

Universidade.  

 

Natureza da Atividade Realizada: Mini curso de extensão coordenado pelos petianos e realizado 

em parceria com a APP – Sindicato. 

Tema: III Curso de cinema na APP. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

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

Público Alvo: Professores da rede de ensino associados à APP – Sindicato, alunos membros do 

PET-História 

Descrição da Atividade: Realizado em parceria com a APP-sindicato desde o ano de 2009, a 

terceira edição deste evento visa discutir a aplicabilidade de filmes para a discussão de temas 

específicos em sala de aula. Neste ano de 2011, o evento foi organizado e realizado de forma que 

tivesse proporções maiores. O evento ocorreu em dois meses no primeiro semestre, com dois dias 

de apresentações por mês, e três meses no segundo semestre, sendo um dia de apresentações em 

um dos meses e dois dias nos outros dois. Dessa forma foi possível trabalhar um maior número total 

de filmes, sem tornar o evento cansativo como nos anos anteriores, quando as apresentações eram 

condensadas na mesma semana. As apresentações seguiram o seguinte padrão: A primeira data do 

mês contava com a apresentação de um filme por um professor da UFPR, sendo o segundo 

apresentado por uma dupla de alunos do PET-História. O último dia do evento contou com a 

apresentação de um professor da APP-Sindicato. 

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 e também da relação com o cinema e a sala de 

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

atividades, contribuindo, desta forma, para a nossa formação, assim como auxiliá-los em suas 

atividades docentes, buscando promover novas formas de desenvolvimento da relação de 

aprendizagem entre professores e alunos. 

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.  
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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, bem como possibilita a percepção do grande 

distanciamento entre a teoria (vivida pelos alunos da graduação na universidade) e a prática dos 

professores da rede de ensino pública. 

Comentário Geral: O evento foi uma continuação dos anteriormente executados nos anos de 2009 

e 2010, porém, desta vez, procuramos estabelecer um diálogo não apenas entre os professores da 

rede de ensino pública conveniados à APP-Sindicato e os professores universitários, mas também 

entre aqueles e os alunos de graduação membros do PET-História. 

 

Natureza da atividade realizada: Palestra: professor convidado pelos petianos para ministrar 

palestra de tema relacionado à pesquisa coletiva do grupo.  

Tema: Café com História: Other views of the Road: pensar a partir de experiências de mulheres. 

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, 

assim como alunos do curso de Ciências Sociais da UFPR e demais interessados no tema.  

Descrição da Atividade: A professora doutora Miriam Adelman, do corpo docente do departamento 

de Ciências Sociais da UFPR, apresentou o tema de sua pesquisa que visa abordar o envolvimento 

feminino na geração beat.  

Promotores da atividade: Grupo PET – História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  

Justificativa realização da atividade: Tendo em vista o tema da pesquisa coletiva do grupo em 

2011 acreditamos que o convite feito à professora Miriam contribuiu para o enriquecimento do 

conhecimento já adquirido pelo grupo, assim como forneceu maiores informações aos alunos do 

curso de História e Ciências Sociais ampliando diálogo entre os dois campos.   

Resultados esperados: Abordar a experiência e atuação das mulheres na geração Beat, além de 

promover um debate entre as áreas de História e Sociologia.  

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

contribuiu para o aprofundamento do assunto tratado. 

Comentário Geral: Este Café com História foi importante, também, pelo fato de a professora estar 

ministrando uma disciplina sobre o tema em parceria com a professora doutora Renata Senna 

Garraffoni, destinada aos alunos de ambas as graduações, conforme mencionado no item 
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‘Pesquisa’. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra: professor convidado pelos petianos para ministrar 

palestra de tema relacionado à pesquisa coletiva do grupo. 

Tema: Café com História: Noite de autógrafos de “A Geração Beat” de Claudio Willer, precedido por 

conversa com o autor. 

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 da UFPR, comunidade interessada no tema. 

Descrição da Atividade: O professor doutor Claudio Willer fez uma explanação sobre o seu livro 

“Geração Beat” (L&PM Pocket), apresentando os personagens desse grupo dos EUA da década de 

1950 e realizou também a leitura de algumas poesias beats traduzidas por ele. Ao final do encontro, 

o professor Willer autografou exemplares do seu livro para os que assim desejassem.  

Promotores da atividade: PET-História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História – apoio financeiro para trazer 

o professor 

Justificativa para realização da atividade: O professor Doutor Claudio Willer é um dos maiores 

especialistas brasileiros no tema da “Geração Beat”, sendo autor de um livro de mesmo título, além 

de ser o principal tradutor do poeta beat Allen Ginsberg no território nacional. Tendo em vista a 

pesquisa coletiva do PET durante o ano de 2011, que tratava justamente da geração beat, 

acreditamos que, além de auxiliar na apresentação desse tema àqueles que o desconhecem, a 

vinda do professor Willer poderia contribuir para o desenvolvimento da pesquisa coletiva com sua 

rica experiência sobre o tema.  

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: A palestra ministrada pelo professor Willer possibilitou a 

exploração mais detalhada de diversas questões em que o grupo havia conseguido explorar apenas 

superficialmente, bem como permitiu que muitos outros alunos sanassem dúvidas e fizessem 

comentários referentes ao tema, enriquecendo o debate. 

Comentário Geral: vale ressaltar que esse evento foi muito bem apreciado, com mais de 50 
participantes e foi importante para divulgar as atividades do PET na mídia em Curitiba. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Publicação da Revista Cadernos de Clio – revista destinada a 
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publicação de artigos de alunos do curso de História de todo o país 

Tema: Cadernos de Clio surgiu em 2010 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 

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 segunda edição da revista foi publicada em janeiro de 

2012 e será lançada em um evento comemorativo dos 20 Anos do PET-História previsto para 2012. 

Foram publicados 12 artigos e 2 resenhas de alunos da UFPR, Unicamp, UEM, UNIFAL, UFS entre 

outras. 

Comentário geral: A revista já tem ISSN 2237-0765 e edital de chamada par ao número 3 está 

previsto para abril de 2012. O retorno da comunidade acadêmica tem sido muito positivo. 

 

 

 

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: 
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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 IV Semana Acadêmica de História, durante o primeiro 

semestre de 2011. 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. 

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: O tema, marginalidade, estava relacionado com a pesquisa coletiva e as 

discussões foram bastante produtivas, sinal de que o evento se firma é que em 2011 as 

Coordenações dos cursos de História (vespertino e noturno) inseriram a Semana no calendário 

acadêmico de 2012 e irá apoiar o evento.  

 

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? 
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( 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 três atividades previstas no Plano de Ação de 2011 não foram realizadas: a 

oficina de fontes, a oficina de Patrimônio para alunos do ensino fundamental e a organização do 
caderno de fontes. As duas primeiras atividades mencionadas não ocorreram devido à greve dos 
funcionários e professores da UFPR que tornou inviável o planejamento e realização das atividades 
em 2011. A oficina em parceria com escolas públicas foi remanejada para o primeiro semestre de 
2012, quando deverá ser executada e a de fontes reestruturada como grupo de estudos sobre 
pesquisa em arquivos e será executada também em 2012. Já a organização do caderno de fontes, 
por ora está suspensa, pois os alunos envolvidos já se formaram e estamos esperando que os 
novos ingressantes se interessem em finalizar o trabalho. 

 

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. 
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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 

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 se encontra em seu 
primeiro ano de gestão. 
 

 

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, além da publicação da revista Cadernos de Clio. 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 Economia, 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) 

- Professora Doutora Renata Senna Garraffoni 
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Além da participação em todas as atividades desenvolvidas pelo PET e descritas 

acima, a tutora realizou as seguintes atividades: 

1. Publicações: 

Grillo, J.G.C. (Org.) ; GARRAFFONI, R. S. (Org.) ; Funari, P.P.A. (Org.) . Sexo e Violência: 
realidades antigas e questões contemporâneas. 1a. ed. São Paulo: AnnaBlume/Fapesp, 2011. v. 01. 
284 p. 

SANFELICE, P. P. ; GARRAFFONI, R. S. . A religiosidade em Pompeia: Memória, sentimentos e 
diversidade. Mneme (Caicó. Online), v. 12, p. 204-226, 2011. 

GARRAFFONI, R. S. . Sangue na arena: repensando a violência nos jogos de gladiadores no início 
do principado romano. In: José Geraldo Costa Grillo; Renata Senna Garraffoni; Pedro Paulo A. 
Funari. (Org.). Sexo e Violência: realidades antigas e questões contemporâneas. 1a ed. São Paulo: 
AnnaBlume/Fapesp, 2011, v. 01, p. 119-136. 
 
GARRAFFONI, R. S. ; Funari, P.P.A. . Considerações sobre a busca do antigo no Brasil. In: Rosa, 
C.B; Marques, J.B; Tacla, A.B; Mendes, N.M. (Org.). A Busca do Antigo. Rio de Janeiro: Nau 
Editora, 2011, v. 1, p. 255-273. 

 

 2 - Organização de evento 

 Funari, P.P.A. ; Carvalho, A.V. ; GARRAFFONI, R. S. . Vinda do professor Gregory Woolf ao Brasil 
para ministrar o curso A origem do pluralismo religioso no Império Romano e além. 2011. (Outro). 
 
GARRAFFONI, R. S. ; Ipiranga, P. ; Flores, G.G. ; Brandão, B . V Simpósio Antigos e Modernos - Os 
fins da crítica. 2011 
 

 3 - Participação em eventos 

- Why does the past Matter?.Roman Past and Contemporary Brazil: How Classics Shape Modern 
Identity. 2011. (Congresso). 
- IV Ciclo internacional de estudos Antigos e Medievais.Antiguidade Clássica e diversidade: o caso 
das paredes de Pompeia. 2011. (Congresso). 
- XIII Congresso de Estudos Literários. Que autor sou eu? Desafio, experiências e fronteiras.Grafites 
Romanos em Pompeia: autoria e diversidade na Antiguidade. 2011. (Congresso). 
- XVIII Congresso Nacional de Estudos Clássicos - SBEC.A recepção dos clássicos no Brasil: 
passado romano no Brasil contemporâneo. 2011. (Congresso). 
- XI Colóquio do CPA/II Semana de Estudos Clássicos do CEC.Estudos Clássicos no Brasil: 
diálogos. 2011. (Congresso). 
- XXVI Simpósio Nacional de História - Anpuh: 50 anos.Os usos do passado: repensando o papel de 
Pompeia durante a II Guerra: A definição de papéis de gênero no tempo presente a partir de 
experiências políticas autoritárias.. 2011. (Simpósio). 
- II Jornada de História Antiga da Unirio: Antiguidade e Cultura Material: Abordagens e 
Perspectivas.Grafites nas paredes de Pompeia: a perspectiva dos estudos culturais. 2011. 
(Encontro). 
 
4 - Orientações de mestrado em andamento: 03 

- Camilla Miranda Martins. A iconografia dos vasos panatenaicos de Atenas entre 566 a.C. e 320 
a.C.. Início: 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pos graduação em História) - 

http://lattes.cnpq.br/4675987454835364
http://lattes.cnpq.br/4675987454835364
http://lattes.cnpq.br/4675987454835364
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Universidade Federal do Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
(Orientador). 
- Gregory da Silva Balthazar. Do Feminino em Plutarco: Gênero e Subversão na Política de 
Cleópatra VII. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador). 
- Mateus Buffone. Plauto e sua audiência: teatro como uma das facetas da cultura política da 
república romana durante os séculos III e II a.C.. Início: 2011. Dissertação (Mestrado em História) - 
Universidade Federal do Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
(Orientador). 
 
5 - Orientações de doutorado em andamento: 03 

- Pérola de Paula Sanfelice. Sob as cinzas de um vulcão: sexualidade, amor e religiosidade nas 
pinturas de Pompeia. Início: 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pos graduação em História) - 
Universidade Federal do Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
Reuni. (Orientador). 
- Martha Helena Loeblein Becker Morales. Fragmentos de história: a louça arqueológica do Museu 
Paranaense (1957-2009). Início: 2010. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do 
Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Reuni. (Orientador). 
- Leandro Hecko. ACERVOS DE ANTIGUIDADE NOS MUSEUS BRASILEIROS: perspectivas para 
construção da narrativa e da memória em História. Início: 2009. Tese (Doutorado em Programa de 
Pos graduação em História) - Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 
  

 6 - Orientação de Iniciação Científica em andamento: 03 

- Jacqueline Monteiro dos Santos. Entre Tesouros e Tumbas: A Egiptologia no Brasil do Século XIX 
e a formação da Coleção Egípcia do Museu Nacional. Início: 2011. Iniciação científica (Graduando 
em História) - Universidade Federal do Paraná, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. (Orientador). 
- Emerson Robson Aparecido Silva. Não pode haver homem nem mulher : identidade e gênero 
durante o cristianismo primitivo.. Início: 2011. Iniciação científica (Graduando em História Noturno) - 
Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 
- Flávia Martins da Silva. Prostituição na Roma Antiga: um estudo das margens. Início: 2011. 
Iniciação científica (Graduando em História) - Universidade Federal do Paraná 
 

7- Orientação no PET de pesquisa individual: 02 

- Alexandre Cozer. Prazeres romanos em poemas priápicos. Início: 2011. Orientação de outra 
natureza. Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 
- Natascha de Andrade Eggers. Egito antigo e o Imperialismo britânico no século XIX. Início: 2011. 
Orientação de outra natureza. Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. 
(Orientador). 
 

10- Uma  Monografia orientada e concluída em julho de 2011: 01 

 

- Camilla Miranda Martins. Cultura Material e Iconografia: um estudo das ânforas gregas do festival 

das Panateneias. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em História) - Universidade 

Federal do Paraná, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: 

Renata Senna Garraffoni. 
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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. 

- estudos interdisciplinares 

- parcerias com professores de outros departamentos para organização de disciplinas eletivas para 

a graduação. 

 

5.3. 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: 
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- BARONI, L. B. Palestra sobre o filme "A Língua das Mariposas". III Curso de cinema na APP, 

junho de 2011. 

- CASTANHARO, S. T. As faces do rei: Henrique VIII e suas representações histórica e audiovisual. 
Apresentação de trabalho no 19º EVINCI, outubro de 2011. 
- CASTANHARO, S. T. O uso do filme "O Grande Ditador" na aprendizagem de História. 
Apresentação de trabalho no Seminário de Educação Histórica, 2011. 
- CASTANHARO, S. T. Palestra sobre o filme "A Culpa é do Fidel". III Curso de cinema na APP, 
março de 2011. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. Uma palavra vale mais que mil imagens: as representações dos judeus no 
sermões de autos-de-fé (1612-1620).  Apresentação de trabalho no 19º EVINCI, outubro de 2011. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. Palestra sobre o filme "Crash, no Limite". III Curso de cinema na APP, 
março de 2011. 
- KRACHENSKI, N.; KAMINSKI, R.; LIMA, L. A pesquisa em História e Imagem. Apresentação de 

trabalho no Seminário do grupo de pesquisa NAVIS - Núcleo de Artes Visuais. 

- KRACHENSKI, N. Desastroso ou Milagroso: O automóvel na cena urbana de Curitiba a partir das 

charges de A Bomba (1913). Apresentação de trabalho no 19º EVINCI 2011. 

- KRACHENSKI, N. Modernidade e Modernização às avessas: o discurso das charges de A Bomba 

sobre o automóvel em Curitiba (1913). Apresentação de trabalho no V Congresso Internacional de 

História - UEM - Maringá.  

- KRACHENSKI, N. A modernidade curitibana a partir das revistas ilustradas do início do século XX. 

Apresentação de trabalho no IV Diálogos do PET.  

- KRACHENSKI, N. Identidades Modernas em Curitiba do início do século XX. Apresentação de 

trabalho na XIX Semana Acadêmica de História na UNICENTRO - Guarapuava. 

- LIMA, N. T. A Representação da FEBEM no Cinema Brasileiro. Apresentação de trabalho no 19º 

EVINCI 2011.  

- LIMA, N.T. O Contador de Histórias e Pixote: a FEBEM no Cinema Brasileiro. Apresentação na IV 

Semana Acadêmica de História, 2011.  

- LIMA, N.T. Palestra sobre o filme "Crash, no Limite". III Curso de cinema na APP, março de 2011. 
 

- NOGUEIRA, E. Palestra sobre o filme "A Língua das Mariposas". III Curso de cinema na APP, 

junho de 2011. 

- PRADI, D. C. C. O Sexo Anômalo : a problematização psiquiátrica da sexualidade. In: 19º 

Encontro de Iniciação Científica da UFPR, 2011, Curitiba. Livro de Resumos. Curitiba : UFPR, 2011. 

p. 619-619. 

- PRADI, D. C. C. IV Semana Acadêmica de História da UFPR.Teoria Queer e Feminismo. Maio 

2011. Participação como ouvinte. 

- PRADI, D. C. C. IV Semana Acadêmica de História da UFPR, apresentação de trabalho: 

Movimento anti-psiquiátrico e movimento anti-manicomial. Maio de 2011. 

 - PRADI, D. C. C. IV Semana Acadêmica de História da UFPR, discussão de documentário 

Parágrafo 175. Maio de 2011. 
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- PRADI, D. C. C. Eichmann em Jerusalem: 50 anos depois. Monitor de evento ocorrido em outubro 

de 2011. 

- PRADI, D. C. C. IV Semana Acadêmica de História da UFPR. Organização, maio de 2011. 

- RABELO, S. L. Palestra sobre do filme “Easy Rider”. III Curso de cinema na APP, setembro de 

2011. 

- RABELO, S. L. Contracultura norte-americana nos anos 1950: Notas sobre a proposta beatnik. 
Apresentação de trabalho no 19º EVINCI 2011. 
- RABELO, S. L. O tempo na história: Notas sobre um problema de método. Apresentação de 
trabalho no IV Diálogos do PET, 2011. 
- RABELO, S. L. Excluídos pelo tempo: uma reflexão teórica sobre o caráter excludente do tempo 

histórico. Apresentação na IV Semana Acadêmica de História, 2011. 

- SACCOMORI, G. F. Arqueiros ingleses na Guerra dos Cem Anos: A Transição Militar na Baixa 
Idade Média. Apresentação de trabalho no EVINCI outubro de 2011. 

- SACCOMORI, G. F; CASTANHARO, S. T.  Debate sobre o filme "A Culpa é do Fidel" , Em Evento 

com a APP-Sindicato, março de 2011. 

- SACCOMORI, G. F. -Congresso Internacional sobre Matéria Cavaleiresca – ouvinte - USP, maio 

de 2011. 

- ZANIRATO, B. S. L. EM BUSCA DA REALIDADE: A Representação do Corpo na Anatomia e na 
Pintura do Renascimento. In: 19 EVINCI - Evento de Iniciação Científica, 2011, Curitiba. Livro de 
Resumos 19 EVINCI, outubro de 2011. p. 617. 
- ZANIRATO, B. S. L. Palestra sobre o filme “Easy Rider” no evento “III Curso de Cinema na APP-
Sindicato 
- ZANIRATO, B. S. L. EM BUSCA DA REALIDADE: A Representação do Corpo na Anatomia e na 
Pintura do Renascimento. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em História) - 
Universidade Federal do Paraná. Orientador: Ana Paula Vosne Martins. 

 

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, 09/04/2012. 

 

 

Assinatura do Pró-Reitor (a) PET 

 

Assinatura de um representante do Comitê Local 

 

 

Assinatura do Tutor 
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Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo 

 

 


