
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
 

Planejamento Anual de Atividades - 2007 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Paraná 
1.2. Grupo: PET- História 
1.3. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: História 
1.4. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:  

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( X ) Licenciatura e Bacharelado 
1.5. Nome e titulação do Tutor: Profa.Dra. Ana Paula Vosne Martins 
1.6. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 2004  
 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

 O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional 
e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador 
do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem escrita e 
oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados pelo Edital nº 03/2006, inscritos no lote 2, também devem considerar no planejamento das 
atividades o tema ao qual se inscreveram. 

 
2.1. Atividades de Ensino 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 
graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 Resultados esperados. 

Oficina de Cinema e História no Colégio Estadual do Paraná – Esta atividade tem como objetivo 

familiarizar os bolsistas com a realidade pedagógica ao utilizar o Cinema como instrumento didático. 

Espera-se desenvolver as habilidades analíticas e críticas dos alunos de Ensino Médio envolvidos na 

atividade, permitindo a leitura da linguagem cinematográfica, bem como uma prática docente informada da 

metodologia de ensino em História. 
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2.2. Atividades de Pesquisa 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Complementaridade entre ações de pesquisa e os temas/ações tratados no âmbito do PET. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 Resultados esperados. 

ARQUIVOS E FONTES PARA A HISTÓRIA DA EXPERIÊNCIA DO CINEMA 

NA CIDADE DE CURITIBA. 

 

A atividade de pesquisa do grupo PET-História para o ano de 2007 é um 

desdobramento das discussões desenvolvidas ao longo de 2006 sobre a produção do 

discurso histórico pelo cinema. Se naquele momento nosso objetivo era compreender as 

relações entre a narrativa histórica e a narrativa fílmica, a partir deste ano vamos 

direcionar a pesquisa para o que chamamos de experiência do cinema na cidade de 

Curitiba. 

Entendemos por experiência o conjunto de práticas sociais envolvendo os espaços 

de exibição e os consumidores de cinema, mas também a memória, através da imprensa e 

das lembranças daqueles que freqüentavam as salas de cinema. Procuramos, desta forma, 

utilizar um conceito que articule tanto a prática de assistir filmes e freqüentar as salas de 

cinema, quanto a reflexão produzida pela crítica, ou crônica, e a memória dos 

freqüentadores de cinema. A experiência do cinema que procuramos investigar é, 

portanto, individual e social, prática e conhecimento que estão historicamente 

relacionados à modernidade e ao espaço urbano, especialmente as mudanças nas 

sensibilidades proporcionadas pela técnica e pelos desafios da vida moderna, como bem 

ressaltaram Walter Benjamin e Georg Simmel. Cronologicamente a pesquisa sobre a 

experiência do cinema vai seguir a periodização proposta por Celina Alvetti, ou seja, a 

primeira e a segunda época, de 1897 a 1969.
1
 

Esta pesquisa não poderá ser realizada num intervalo inferior a dois anos, pois 

percebemos que se trata de um terreno quase inexplorado pela pesquisa histórica. Assim, 

neste ano de 2007 os bolsistas vão fazer um trabalho de levantamento de arquivos e fontes 

primárias para posteriormente desenvolvermos a pesquisa sobre a experiência do cinema 

em Curitiba.  

Acreditamos que a pesquisa de levantamento de fontes será importante não só para 

atender os objetivos do grupo PET, mas tornará disponível para outros alunos do curso de 

graduação em História um conjunto de fontes primárias que poderão suscitar outras 

pesquisas, até mesmo no nível de pós-graduação. 

A princípio serão realizadas leituras e discussões de bibliografia específica sobre a 

modernidade e o cinema, bem como da escassa bibliografia disponível sobre o cinema em 

Curitiba, composta de alguns ensaios e livros que estão referenciados abaixo. Em seguida 

o grupo vai ser dividido em sub-grupos que, por sua vez vão começar o trabalho de 

                                                 
1
 Segundo esta pesquisadora a cronologia da história do cinema no Paraná está dividida em cinco épocas ou 

períodos: 1897-1930; 1931-1968; 1969-1991; 1992-2002 e o tempo atual. A proposta da autora era seguir a 

cronologia estabelecida pelo pesquisador da história do cinema brasileiro Paulo Emílio Salles Gomes, mas 

informa que a periodização brasileira concentrada na região sudeste não era compatível com a produção 

curitibana. Daí a necessidade de uma periodização que atendesse as particularidades da produção local. Ver 

www.jornalismo.ufsc.br/redealcar/cd3/audiovisual/celinaalvetti.doc 

 

http://www.jornalismo.ufsc.br/redealcar/cd3/audiovisual/celinaalvetti.doc
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pesquisa propriamente dito nos seguintes arquivos: Arquivo Público do Paraná, Biblioteca 

Pública do Paraná, Cinemateca, Museu da Imagem e do Som, Casa Romário Martins e 

Casa da Memória; Colégio Estadual do Paraná; Museu Moderno de Arte; Fundação 

Cultural de Curitiba. 

A pesquisa constará de localização nos arquivos, levantamento exaustivo dos tipos 

de fontes (escritas, impressas, fotografias, filmes, cartazes) e a descrição das mesmas em 

fichas apropriadas. Em seguida estas fichas ficarão disponíveis no sítio eletrônico do 

PET-História que será criado ainda este ano para todos os interessados. 

É da localização e do levantamento das fontes primárias que daremos continuidade 

à pesquisa sobre a experiência do cinema em Curitiba no ano de 2008, visando publicação 

de um texto informativo que também deverá ficar disponível para consulta na Internet. 
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- Sessão de apresentação de pesquisas desenvolvidas no ano de 2006. 
Como fazemos todos os anos, os bolsistas vão apresentar o relatório de suas pesquisas 

individuais em sessão aberta. Neste ano vamos fazer esta atividade em parceria com o 

PET das Ciências Sociais, possibilitando a integração entre os alunos e o debate 

interdisciplinar. 
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2.3. Atividades de Extensão 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Complementaridade entre ações de extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 

 Resultados esperados. 

Café com História. Esta atividade cultural já tradicional do Grupo PET-História tem periodicidade mensal 

e ao longo de 2007 contará com convidados que vão abordar temas como História e Literatura, Memória do 

Cinema em Curitiba, Historiografia, entre outros de interesse do grupo e da comunidade acadêmica. 

Evento de Extensão “A História no Cinema”. Profa. Dra Renata Senna Garraffoni e Profa. Dra. Ana 

Paula Vosne Martins.(Departamento de História) Este evento é voltado para os alunos que ingressaram no 

ano de 2007 e tem como objetivo discutir as relações entre Cinema e História. 

Evento de Extensão Cinema e Literatura. Profa. Dra. Marcella Lopes Guimarães. Este evento tem como 

objetivo discutir as apropriações da literatura pelo cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, 

encontros locais, regionais, nacionais, outros) 

Evento Hannah Arendt na História: Da amizade, da felicidade, do amor. Evento 

promovido pelo Programa de Pós-graduação em História. 
 
Colóquio Figurações do Outro na História – 21 a 25 de maio de 2007. Evento promovido 
pelo Programa de Pós-graduação em História. 

VIIª Jornada Setecentista. Curitiba, 3 a 5 de setembro de 2007. Promoção: CEDOPE e 

PGHIS-UFPR. 

1º Seminário Sul-Americano de História Antiga e Medieval. Promoção do Núcleo de 

Estudos Mediterrâneos da UFPR. 

Simpósio Nacional da ANPUH. Julho de 2007 na cidade de São Leopoldo-RS. 

15º EVINCI. Outubro de 2007. 

Seminários da Linha de Pesquisa Espaço e Sociabilidades do Programa de Pós-

Graduação em História da UFPR -  ao longo do ano de 2007. 
  
O grupo PET-História também vai desenvolver atividades de caráter coletivo em parceria 
com o PET-Ciências Sociais. 
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3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

Pesquisa: de março de 2007 a fevereiro de 2008. 
Eventos de Extensão: março e maio de 2007. 
Café com História: de abril a novembro de 2007. 
Atividades de Ensino: de agosto a novembro de 2007. 
 

 
 
 
 
4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. PARECER DO COMITÊ LOCAL 
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