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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
Grupo: PET-História 
Interdisciplinar ou Curso Específico: Curso História 
Nome e titulação do Tutor: Dra. Renata Senna Garraffoni 
Data de ingresso do Tutor (mês/ano): setembro/2010. 
 
  

2. ATIVIDADES PROPOSTAS (De acordo com o formulário SigPET). 
 
  
 
 

3.  Atividades Gerais de acordo com o formulário SigPet. 
 

3.1 Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na 
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e 
avaliação individual e coletiva. 

 
Como tutora, busco garantir que os petianos articulem ensino, pesquisa e extensão em sua 
formação para a construção de uma postura crítica e cidadã, fundamentada na 
interdisciplinaridade acadêmica e na interação com a sociedade. Nesse sentido, minha atuação 
no grupo visa à coordenação das atividades propostas, bem como seu acompanhamento e 
avaliação. Isso inclui tanto as atividades administrativas vinculadas ao SIGPET e a 
participação das reuniões do CLAA da UFPR como a supervisão das atividades anuais 
planejadas em conjunto com os petianos. Todas as atividades propostas no plano foram 
amplamente debatidas no grupo, assim, as pesquisas por mim coordenadas são desenvolvidas 
indissociadas do ensino e extensão, incentivando e garantindo a produção de conhecimento 
dos petianos. Tais atividades, apresentadas a seguir, objetivam estimular o senso crítico e a 
criatividade dos membros do grupo, preparando-os para as diferentes facetas do ofício do 
historiador. Visam, também, incentivar a integração dos petianos com alunos de diferentes 
períodos da universidade, escolas públicas parceiras, professores da rede pública, estrangeiros 
radicados em Curitiba, ampliando as formas de interação ente Universidade e sociedade. Por 
fim, acredito que minha função principal seja de facilitadora entre a burocracia, os petianos e 
comunidade para que haja a fluidez do trabalho coletivo e a resolução dos conflitos, 
garantindo que as atividades propostas sejam realizadas de maneira bem sucedida. 
 
 

 
3.2 Resultados Gerais do planejamento. 
 

Ao longo desses anos conseguimos estruturar algumas atividades que tem produzido retorno 
bastante frutífero, por essa razão, várias delas foram mantidas nesse planejamento e, em 
alguns casos, ampliadas. Entre as que foram mantidas destacamos o trabalho com a APP-
Sindicato, pois os debates com professores na rede estadual têm divulgado o trabalho do PET-
História; a parceria com o Museu Paranaense gerou várias Oficinas, alterações no circuito 
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expositivo do Museu e a publicação de um catálogo de Moedas Romanas e, para esse ano de 
2016, vamos discutir a ausência da cultura negra no Museu, em forma de debate público; a 
Oficina de Brasil para Estrangeiro se desdobrou e agora estamos realizando trabalhos em 
conjunto com o CELIN com aulas específicas para os haitianos radicados em Curitiba; a 
Revista Cadernos de Clio segue com um bom fluxo de artigos, tornando-se on line e semestral 
desde 2015; entre várias outras atividades do plano que segue. Novas atividades também 
foram criadas: a oficina sobre cultura e identidade negra, que irá debater os resultados da 
pesquisa coletiva de 2015 e a participação dos petianos no projeto de história oral sobre 
imigração haitiana em Curitiba, coordenado pelos professores Marcos Gonçalves e Roseli 
Boschilia, ambos do Dehis. Para além disso, seguimos com a pesquisa coletiva do grupo, que 
esse ano fará um estudo sobre o grupo Dignidade e a Revista Lampião, trazendo à tona a 
importância de se discutir questões de gênero para o combate à homofobia, e as pesquisas 
individuais com orientação de professores do Dehis. As atividades, avaliadas em conjunto, 
propiciam experiências de ensino, pesquisa e extensão visando a construção de reflexões 
críticas e preparando os petianos para os múltiplos desafios na área de atuação do historiador. 

 

4. Atividades  

 
1. Atividade de Ensino e Pesquisa: Diagnóstico e Avaliação dos Cursos de História 

da UFPR 

Data início da atividade: março de 2016 Data fim da atividade: dezembro de 2016 
 
a) Descrição/justificativa:  

Desde 2009 o grupo vem desenvolvendo trabalho que visa o diagnóstico dos cursos de 
graduação em História da UFPR. Para tanto, aplicamos questionários para traçar o perfil de 
nossos estudantes, avaliar a estrutura física da Universidade, bem como as disciplinas 
oferecidas. Durante o processo, debatemos os resultados com professores do Departamento e 
apresentamos em reuniões científicas. Para 2016 daremos continuidade ao estudo de evasão 
iniciado em 2015 e seguiremos aplicando os questionários, pois está ajudando na reforma 
curricular que o NDE está realizando.  

b) Objetivos: 
Avaliar a qualidade de ensino nos cursos da tarde e noite; acompanhar o desempenho dos 
alunos, bem como as suas dificuldades; traçar o perfil dos alunos e o alcance das políticas 
públicas de permanência na universidade; acompanhar as matérias analisando os problemas 
de currículo; discutir evasão e as principais causas; auxiliar o NDE na elaboração da nova 
proposta curricular exigida pelo MEC.  

c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Aplicação de questionários entre os estudantes em cada semestre; sistematização de dados via 
programas como o Excel; apresentação dos resultados e debates em reuniões abertas do 
Colegiado com alunos e professores do DEHIS; publicação dos resultados no blog do grupo. 

d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
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qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de 
ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 
 
a) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para 

a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc. 

Auxiliar na reforma curricular, acompanhar, junto com o Colegiado dos cursos, os problemas 
de retenção e evasão; divulgação pelo blog e banners dos resultados dos dados coletados para 
a discussão pública dos problemas dos cursos, assim como de seus pontos fortes; avaliação de 
disciplinas e professores pelos discentes. 

b) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Debates públicos com professores e alunos do curso sobre a metodologia do trabalho e dos 
resultados, apresentação da metodologia em eventos acadêmicos como a SIEPE. 

 
2. Atividade de Ensino: Oficina de teoria da História 
 

Data início da atividade: abril de 2016  Data fim da atividade: junho de 2016 
 

a) Descrição/justificativa:  
Pensada para os calouros, essa Oficina é ministrada com o apoio do professor da disciplina de 
Teoria I e pretende proporcionar uma maior aproximação do graduando iniciante com 
linguagens e métodos do conhecimento histórico. 

b) Objetivos: 
Promover atividades junto com o professor de Teoria I para ajudar aos calouros e as calouras 
a entenderem melhor as questões epistemológicas do campo da história; ajudar a sanar 
dúvidas, evitando a evasão dos alunos que iniciam o curso; propor atividades didáticas 
inovadoras que estimulem o interesse pela teoria em História. 

c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
A atividade é realizada em parceria com o professor da disciplina, no caso de 2016 a 
professora Marcella Lopes Guimarães que já aceitou a proposta. Os petianos conversam com 
a professora e promovem atividades extra-classe para ajudar aos alunos e às alunas a sanarem 
dúvidas pontuais ou de leituras específicas de textos. 

d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
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estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 
 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para 

a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc. 

Ajudar aos alunos a às alunas ingressantes com suas dificuldades; evitar a evasão e/ou 
retenção no início do curso; promover a integração calouros e veteranos no curso a partir de 
atividade de ensino. 

f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Avaliação é feita a partir das conversas com a professora responsável pela disciplina, com a 
tutora e os membros do grupo. Também está prevista a apresentação na SIEPE comentando os 
resultados obtidos. 

 
3. Atividade de Ensino, Pesquisa e extensão: Oficina – Irmandades Negras em Curitiba 
 

Data início da atividade: maio 2016  Data fim da atividade: maio de 2016 
 

a) Descrição/justificativa:  
Ano passado foi realizada a pesquisa coletiva sobre as Irmandades Negras de Curitiba com 
debates sobre historiografia da escravidão, arqueologia e arquitetura do centro histórico no 
Largo da Ordem e busca de documentação sobre a Igreja do Rosário, gerando discussões 
sobre racismo, identidade nacional e gênero. Para maior divulgação dos resultados, essa 
atividade visa propor uma semana de atividades, coordenadas pelos petianos, com debates 
acerca do tema e a participação de professores do Dehis estudiosos do tema: Carlos Lima e 
Joseli Mendonça. A atividade prevê uma caminhada pelo centro histórico, com roteiro que 
destaque a presença da cultura negra em Curitiba, roteiro esse elaborado pela professora Joseli 
com os alunos do curso de História. 

b) Objetivos: 
Divulgar entre os alunos do curso e a comunidade extra-acadêmica o material levantado e 
analisado na pesquisa coletiva dos petianos de 2015; propor grupos de debates sobre 
escravidão, racismo e a presença negra na história de Curitiba, muitas vezes apagada pelo 
discurso da preponderância da imigração alemã. 

c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
A atividade será realizada em uma semana com apresentação dos resultados da pesquisa, com 
atividades e debates mediados pelos petianos e professores convidados.  
 

d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
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qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 
 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para 

a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc. 

O resultado da pesquisa coletiva do PET-História sempre é divulgado em eventos de iniciação 
científica (SIEPE) e preparamos artigos, mas essa atividade ajudará a difundir e compartilhar 
os resultados a partir da experiência do ensino, pois os petianos transformarão o material 
levantado em base para preparar debates e sobre o tema. 

f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Avaliação pelo grupo a partir de conversas com a tutora, preparação de material didático para 
a nova coleção do PET-História e a publicação da nota de pesquisa na revista Cadernos de 
Clio. 
 
4. Atividade de Pesquisa, Ensino e Extensão: Oficina - História do Brasil para 
estrangeiros 

 
Data início da atividade: março de 2016  Data fim da atividade: dezembro de 2016 

 
a) Descrição/justificativa:  

Considerando o aumento da presença de intercambistas no campus, em 2012 surgiu a ideia de 
ministrar cursos de História de curta duração para esses alunos. Em uma atitude inédita e 
desafiadora, os petianos organizaram material didático aplicado desde 2012 e muito bem 
recebido pela comunidade. Para 2016 expandimos o trabalho e, a partir de uma parceria 
firmada com o CELIN, serão ministradas oficinas específicas para os haitianos exilados em 
Curitiba. Esse trabalho visa à integração de estrangeiros com a história e cultura brasileira, 
muitas vezes desconhecida ao chegar ao país. 

b) Objetivos: 
Produzir material didático para aulas de História do Brasil para estrangeiros; facilitar a 
recepção e integração de intercambistas ou estrangeiros e brasileiros; prática docente (os 
petianos preparam o material e ministram as aulas); trocas culturais entre os alunos de 
diferentes nacionalidades; no caso específico dos haitianos ajudar no processo de adaptação a 
nova condição e espaço para debates de temas como desigualdade social e racismo.  

c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Os cursos são ministrados em módulos durante um mês, duas vezes por semana, com aulas 
divididas em História do Brasil Colônia, Império e República. A ideia é de trocas culturais, 
então, também se discute alimentação, música, dança, literatura. No caso dos haitianos a 
Oficina tem formato especial e seguirá o planejamento do projeto Português Brasileiro para 
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Migração Humanitária da UFPR, sendo ministrada aos sábados pela tarde durante todo o ano 
para turmas variadas. 
 

d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 
 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para 

a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc. 

Os resultados esperados são distintos para cada módulo: no caso dos intercambistas, espera-se 
que possam conhecer melhor a História e Cultura brasileira e no caso dos haitianos, espera-se 
que seja um espaço de diálogo e discussão de problemas sociais, além de permitir uma maior 
interação com o passado e presente brasileiro, muitas vezes desconhecido para eles.  

f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Avaliação pelo grupo a partir de conversas com a tutora e os organizadores do programa 
Português Brasileiro para Migração Humanitária da UFPR, publicação de resultados. Vale 
ressaltar que alguns resultados foram apresentados na SIEPE de 2015, sendo muito bem 
avaliado e ficando em primeiro lugar daquela sessão. 

 
 

5. Atividade de Pesquisa: Pesquisas individuais desenvolvidas pelos alunos do PET 

 
Data início da atividade: março 2016  Data fim da atividade: fevereiro de 2017 
 

a) Descrição/Justificativa: 
A pesquisa individual é uma atividade que se estende a todos os petianos, bolsistas e não 
bolsistas, que escolhem um professor orientador do curso de História para desenvolver uma 
pesquisa. 
 
b) Objetivos: 
A realização das tarefas de pesquisa individuais proposta pelos orientadores é importante para 
que os petianos aprofundem o contato com o trabalho na área de História focado em períodos 
que lhes interessem mais especificamente e que tenham menos contato durante a graduação. 
O trabalho é fundamental para que aprendam as etapas do trabalho acadêmico visando o 
desenvolvimento de seus trabalhos de final de curso. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia): 
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 A orientação é direta com os professores do Dehis e colaboradores do PET, os petianos 
desenvolvem as tarefas propostas no plano de trabalho individual entregues a tutora no início 
do ano letivo. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; contribuir para a consolidação e difusão da educação 
tutorial como prática de formação na graduação  
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Desenvolvimento de habilidades como pesquisador, preparação dos relatórios para facilitar a 
escrita do TCC, apresentar trabalhos acadêmicos em eventos científicos. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 
Todo ano todos os integrantes do grupo apresentam o desenvolvimento de suas pesquisas em 
forma de relatório – modelo exigido pela PRPPG/UFPR - para a tutora (vistado e analisado 
pelo/a orientador/a) e os alunos participam do EVINCI e Diálogos do PET, eventos 
destinados à discussão de resultados dos trabalhos. 
 

6. Atividade de Extensão e Pesquisa: Café com História  
Data Início da atividade: maio de 2016  Data Fim da atividade: dezembro de 2016. 
 
a) Descrição/Justificativa 
Atividade voltada à comunidade com o objetivo de debater temas acadêmicos de interesse 
geral. Estão previstos dos tipos de atividades: algumas vinculadas à pesquisa coletiva de 
2016, sobre gênero e cultura LGBT no Paraná, então, convidaremos pessoas da comunidade 
para compartilhar suas memórias e atuação política e outras vinculadas aos interesses 
acadêmicos dos alunos. Tendo em vista seu caráter acadêmico e cultural, é uma atividade 
mais informal na qual os alunos têm um maior espaço de interação com os outros 
participantes e com os convidados. 
 
b) Objetivos 
Promover o debate com a comunidade de temas relevantes que discutam questões políticas e 
culturais; abrir o espaço acadêmico para discussão de temas relevantes para a sociedade e 
comunidade. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Propomos temas aos convidados, que podem pessoas ligadas ou não ao meio acadêmico, para 
que possam discutir e apresentar seus pontos de vista. O encontro é realizado uma vez a cada 
um ou dois meses, dependendo da agenda dos convidados, tem duração de duas horas. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
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Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; formular novas estratégias de 
desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; estimular o espírito crítico, bem 
como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Por ser uma atividade de extensão e pesquisa, o principal resultado esperado é incentivar o 
diálogo e a troca de experiências entre alunos e professores e membros da comunidade, 
estabelecendo assim uma maior proximidade e inspirações para trabalhos coletivos.  
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Discussão dos resultados alcançados com a tutora, debate com os colegas do grupo e 
participantes das atividades. 
 

7. Atividade de Extensão e Pesquisa: Diálogos do PET 
Data Início da atividade agosto de 2016         Data Fim da atividade agosto de 2016 
 
a) Descrição/Justificativa: 
Este evento na sua nona edição é de caráter interdisciplinar e tem como objetivo promover a 
integração entre os grupos PET da área de Ciências Humanas e do Direito da UFPR, 
oportunizando a apresentação de pesquisas coletivas e individuais dos grupos.  
 
b) Objetivos: 
Interdisciplinaridade; contato dos petianos de diferentes cursos em atividades acadêmica e de 
caráter de extensão; apresentar para a comunidade acadêmica em geral os trabalhos 
desenvolvidos nos PETs de Humanas e Direito; promover a articulação de saberes; propiciar a 
experiência de organizar um evento científico. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Representantes dos grupos se reunirão ao longo do primeiro semestre de 2016 para escolher 
um tema central para o evento e, a partir disso, farão os convites aos professores para a mesa 
de abertura. As mesas de petianos serão mediadas por professores convidados que lerão os 
trabalhos com antecedência para proporcionar o debate interdisciplinar. O evento ocorre 
durante uma semana em horários alternados para que possa atingir um maior número possível 
de estudantes. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
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estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação,para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Estabelecer um diálogo sobre os temas desenvolvidos nas áreas, com a apresentação por parte 
dos integrantes, além de professores convidados pelos grupos, proporcionando um espaço de 
confraternização e debate. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 

Reunião com os integrantes dos grupos envolvidos, diálogo com os tutores, discussão prévia 
dos textos a serem apresentados. 
 
 

8. Atividade de extensão, pesquisa e ensino: Oficina sobre Patrimônio Histórico e Arte 
 
Data Início da atividade agosto de 2016  Data Fim da atividade novembro de 2016 

 
a) Descrição/Justificativa 
Esta oficina visa aproximar os alunos do PET com o ensino e discussão sobre patrimônio e 
arte a partir da perspectiva da arqueologia pública. Desde 2013 estabelecemos parceria 
importante com a Escola Estadual Loureiro Fernandes (Ahú). Na escola Loureiro Fernandes, 
contamos com apoio da direção e da professora Rosângela Santos para a realização das 
atividades.  
 
b) Objetivos 
Estimular os petianos à pesquisa e organização de material para expor em sala de aula; 
conhecer melhor a realidade escolar; contribuir com novos materiais didáticos; diálogo com 
as escolas parceiras; experiência em sala de aula a partir de um debate específico com a 
cultura material.  
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
A partir das parcerias mencionadas e dada a disponibilidade da escola, os petianos trabalharão 
em turno ou contra-turno, propondo atividades em módulos com carga horária de 50 minutos 
cada - ao total foram preparados 03 módulos. A atividade pode ser repetida quantas vezes 
forem demandas pela escola. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
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estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Está prevista a publicação de alguns dos resultados em artigo acadêmico, mas os principais 
resultados se dão na prática: interação com alunos de diferentes idades, produção de material 
didático, preparação das aulas. Destaca-se que em 2014 foi produzido um material didático de 
apoio solicitado pelos professores e que está sendo utilizado com bastante sucesso. O material 
pode ser baixado gratuitamente no blog do grupo. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Discussão com a tutora sobre as etapas de realização do trabalho; produção de textos dos 
alunos que participam relatando sua experiência; conversas com os professores parceiros. 
 

9. Atividade de Pesquisa, Extensão e Ensino: parceria com o Museu Paranaense 
 
Data Início da atividade março de 2016 Data Fim da atividade dezembro de 2016 
 
a) Descrição/Justificativa 
Em 2014 o Pet-História fechou uma parceria com o Museu Paranaense para atividade de 
pesquisa e extensão. Em 2015 ampliamos as atividades com a realização de palestras, 
envolvendo a questão do ensino e, para 2016, pretendemos discutir a ausência da 
representação da cultura negra no Museu, buscando em seus arquivos documentos e artefatos 
que possam compor uma exposição sobre a presença negra no Paraná. Os petianos envolvidos 
nessa atividade aprenderão como realizar trabalho de pesquisa e catalogação de material – 
organizando o acervo visando à elaboração de exposições para a comunidade. O Museu 
Paranaense fornecerá todo o apoio logístico necessário. 
 
b) Objetivos 
Trabalho na reserva técnica do Museu Paranaense; ajudar no processo de catalogação das 
coleções do acervo de História; pesquisar o material catalogado; aprender a produzir 
conhecimento a partir da cultura material; conhecer trabalho dos arqueólogos e museólogos; 
visa a produção de conhecimento interdisciplinar. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Os petianos se dividiram em grupos e vão semanalmente ao Museu para realizar as atividades 
de catalogação do material. Esse ano a ênfase será na exploração de documentação sobre 
cultura negra no Paraná. Todo trabalho é supervisionado por funcionários do Museu que 
ensinam aos petianos o processo de catalogação e conservação das coleções selecionadas. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
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qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; contribuir para a consolidação e difusão da educação 
tutorial como prática de formação na graduação; contribuir com a política de diversidade na 
instituição de ensino superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade 
socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Organização e alimentação do banco de dados on line do Museu Paranaense para divulgar o 
conteúdo da reserva técnica para a comunidade; realização de oficinas abertas à comunidade 
com profissionais convidados e especialistas sobre os eixos que os petianos estão trabalhando; 
publicação de resultados da pesquisa em revistas especializadas; organização de exposições 
para a comunidade. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Conversas com a tutora; conversas com o pessoal responsável no Museu; reuniões periódicas 
com especialistas nos temas e diretor do Museu. 
 

10. Pesquisa Coletiva Anual: Identidade e resistência: o movimento gay no Brasil no 
fim do século XX 

 
Data Início da atividade março de 2016  Data Fim da atividade dezembro 2016 
 
a) Descrição/Justificativa 
Há muitos anos o PET-História desenvolve uma pesquisa coletiva sobre uma temática 
escolhida pelo grupo. O tema desse ano trata sobre identidade e resistência gay no Brasil no 
fim do século XX e foi escolhido devido a necessidade que o grupo sentiu de discutir questões 
de gênero e formas de desconstruir preconceitos ou mesmo a homofobia. A pesquisa visa, em 
um primeiro momento, um estudo da revista Lampião, a primeira revista gay do país, toda 
disponível on line e, em seguida, focar no grupo Dignidade, sediado em Curitiba. Traçar um 
histórico das atividades intelectuais e das lutas políticas LGBTs é fundamental para a 
formação dos petianos, em especial para que possam construir meios mais democráticos de 
trabalho em âmbitos escolares. 
 
b) Objetivos 
Estudo aprofundado de teoria de gênero; levantamento de dados históricos sobre a produção 
cultural e intelectual dos grupos LGBTs, muitas vezes invisíveis nos trabalhos mainstream; 
promover debates sobre preconceitos contra minorias; trazer o debate para os âmbitos 
escolares. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
As atividades serão realizadas coletivamente e as reuniões semanais de 6ª feira serão divididas 
em: 1. Reuniões de discussão historiográfica: serão discutidas leituras de textos sobre 
historiografia acerca de movimentos sociais e lutas no Brasil do final dos anos 1970 e início 
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dos 1980; 2. Reuniões de discussão teóricas: textos sobre história cultural, teoria de gênero e 
estudos queer para fundamentar a pesquisa; 3. Reuniões de discussão do material: os alunos 
ficarão encarregados de pesquisar a revista Lampião e os documentos do grupo Dignidade de 
Curitiba para análise; 4. Reuniões administrativas: organização do material levantado. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Como se trata da pesquisa coletiva do grupo, os principais resultados esperados são: 
divulgação das atividades em eventos do próprio PET em 2017 (ex. diálogos do PET); 
participação dos eventos de iniciação científica da UFPR (EVINCI e SIEPE) para 
apresentação de resultados; publicação em periódico acadêmico; maior aproximação com as 
comunidades. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Diálogo com a tutora, apresentação dos resultados em eventos de iniciação científica como 
EVINCI e SIEPE; publicação de resultados em revistas acadêmicas.  
 

11. Atividade de Extensão, Ensino e Pesquisa: Ofício do Historiador 
Data Início da atividade março de 2016  Data Fim da atividade março de 2016. 
 
a) Descrição/Justificativa: 
Este evento de extensão se encontra na sua nona edição. Tendo em vista a alta aceitação entre 
os alunos ingressantes, visa informar sobre as diferentes possibilidades de atuação 
profissional do historiador, contando com a participação de especialistas desta área que atuam 
na pesquisa, no ensino e em instituições como museus e arquivos, promovendo uma interação 
entre profissionais experientes no mercado de trabalho e alunos ingressantes no curso. 
 
b) Objetivos: 
Atualizar os alunos ingressantes no curso sobre os desafios e mercado de trabalho para o 
Historiador, evitar evasão com esclarecimentos atualizados sobre a profissão, ajudar aos 
alunos que entram no curso a perceberem a importância da relação com a comunidade extra-
acadêmica, aproximar instituições como museus e arquivos da universidade, maior diálogo 
entre escola e universidade. 
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c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
O evento será composto por três dias com mesas temáticas diferentes e tendo como 
convidados profissionais formados na área de história e que atuam em diferentes ramos: 
pesquisa, memória e ensino. Após as apresentações das mesas será aberto o debate.  
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Apresentar quais são as possibilidades de trabalho com o diploma de historiador, seja com 
licenciatura ou bacharelado. Discutir o cotidiano, dificuldades e peculiaridades do profissional 
que trabalha com História e proporcionar a possibilidade de entrar em contato com 
profissionais que já atuam na área, contrapondo diversas práticas. Por fim, a ideia é evitar 
evasão sanando dúvidas logo na chegada dos alunos na Universidade. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Apresentação pública dos resultados, debates na ocasião do evento e discussão dos resultados 
com a tutora. 
 

12. Atividade de Extensão e Ensino com APP Sindicato: Cinema Militante 
 
Data Início da atividade setembro de 2016  Data Fim da atividade setembro de 2016 
(previsão, as datas podem ser alteradas a partir da agenda da APP) 
 
a) Descrição/Justificativa: 
Há vários anos o PET tem realizado eventos junto a APP-Sindicato (Sindicato dos professores 
do Estado do Paraná) como atividade de formação continuada dos professores da Rede 
Pública de Ensino do Estado do Paraná. A partir dessa parceria, para o ano de 2016 
planejamos atividades sobre cinema, cultura e política, com foco na discussão sobre o racismo 
na sociedade brasileira. 
 
b) Objetivos: 
Inserção dos petianos no ambiente de debate extra-acadêmico, colaboração com o sindicato 
em cursos de formação para professores que já atuam na rede, discussão dos problemas das 
escolas públicas paranaenses, troca de experiência entre os petianos e professores que já 
atuam nas escolas públicas a mais tempo. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
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Uma mesa de abertura com um/a estudioso/a do tema, um/a aluno/a da universidade e um 
membro do sindicato dos professores para explorar múltiplas visões sobre o tema do racismo. 
Nos dias seguintes teremos a discussão de 03 filmes sobre a temática a serem escolhidos nas 
reuniões realizadas entre petianos e APP ainda no primeiro semestre. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania; função 
social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; contribuir 
para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação; 
contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de 
ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Os debates pretendem a troca de experiência profissional, assim como discutir produções 
cinematográficas com político e cultural. Esperamos criar um espaço de debate das realidades 
escolares bem como o cinema e a arte podem ser um meio eficaz para trazer à tona problemas 
sobre questões raciais e buscar coletivamente soluções. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Debates junto com os organizadores da APP-sindicato e os professores participantes (isso foi 
fundamental para que chegássemos ao modelo que tem sido adotado nos últimos anos) e 
diálogo com a tutora. 

 
13. Atividade de Extensão: Participação na IX Semana Acadêmica 

Data Início da atividade maio de 2016  Data Fim da atividade maio de 2016 (a previsão é 
maio, mas pode variar de acordo com o calendário acadêmico). 
 
a) Descrição/Justificativa: 
O PET História, em conjunto com o Centro Acadêmico do curso (CAHIS), promoverá mesas 
redondas, que ocorrerão na IX Semana Acadêmica de História, durante o primeiro semestre 
de 2016.  
 
b) Objetivos: 
Diversificar a formação dos petianos a partir da participação em palestras, apresentações e 
debates públicas; aprender as etapas da organização de um evento. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Serão organizadas palestras, mesas, espaços para apresentação de comunicações de 
graduandos e minicursos ministrados por alunos do Programa de Pós-Graduação (PGHIS), 
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além de oficinas. Todas as atividades são abertas a estudantes dos cursos da UFPR e 
estudantes de outras instituições que se interessem pelo debate proposto. 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Publicação dos resumos; consolidar um espaço de debate para estudantes e comunidade extra-
acadêmica; maior diálogo com estudantes de outras instituições e pós-graduação; 
interdisciplinaridade. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Os resultados serão expostos ao Departamento de História e debatidos com a tutora. Essas 
discussões são importantes para a melhoria do evento já que se tornou tradicional entre os 
alunos do curso. 

 
14. Atividade de extensão e pesquisa: Parceria com o projeto dos professores Marcos 

Gonçalves e Roseli Boschilia sobre História Oral e Imigração haitiana 
Data Início da atividade março de 2016  Data Fim da atividade dezembro de 2016. 
 
a) Descrição/Justificativa: 
Os professores Marcos Gonçalves e Roseli Boschilia, ambos do Dehis/UFPR, organizaram 
um projeto que visa trabalhar com os métodos de história oral para recolher depoimentos, 
memórias e histórias de vidas dos haitianos radicados em Curitiba. Como conhecem o 
trabalho do PET com a Oficina de História do Brasil para a comunidade haitiana, convidaram 
os petianos para fazer parte desse projeto. Os petianos vão participar dos debates, conhecer os 
métodos da história oral e participar das atividades de campo com os professores.   
 
b) Objetivos: 
Aprender os métodos e técnicas da História Oral; participar das discussões sobre direitos 
humanos; promover a interação entre os haitianos e a universidade; estudar, na teoria e 
prática, os problemas da imigração recente no país; conhecer a história do Haiti.  
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Reuniões entre os petianos e o grupo coordenado pelos professores; oficinas sobre teoria e 
métodos de história oral; leitura de textos e debates agendados com os professores parceiros. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET  
 
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; formular novas estratégias de 
desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; estimular o espírito crítico, bem 
como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade?  
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Dar visibilidade para o contexto da imigração haitiana; discutir políticas públicas; trabalhar 
com história social trazendo à tona a história de vida de pessoas que se encontram 
marginalizadas; abrir a universidade para a comunidade; socialização dos resultados por meio 
de palestras e debates públicos. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Debates entre os petianos, tutora e os professores que coordenam o projeto; produção de 
relatórios e apresentação dos resultados em eventos científicos da UFPR. 

 
15. Atividade de Extensão e Pesquisa: publicação da revista do PET – Cadernos de 

Clio 
Data Início da atividade março de 2016  Data Fim da atividade fevereiro de 2017 
 
a) Descrição/Justificativa: 
Essa revista começou a ser produzida em 2009 e terá seu sétimo número em 2016. 
Considerando que há poucas revistas acadêmicas nas quais graduandos podem publicar, o 
PET-História organiza essa revista que é voltada para a produção dos estudantes de graduação 
em História. Atualmente está on line, com dois números por ano e em dia. 
 
b) Objetivos: 
Divulgar as pesquisas dos alunos de diferentes cursos de História do país, aprendizado dos 
processos de editoração e seleção do material enviado. 
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia) 
Os petianos, sob a orientação da tutora, divulgam a chamada de publicação em diversos 
espaços acadêmicos e, quando chegam os artigos, participam ativamente de todo o processo: 
desde o contato com os pareceristas até o processo final de editoração. A participação do 
grupo com o desenvolvimento da Revista os inicia em um processo acadêmico importante, o 
de conhecer os meios de publicação de pesquisas inéditas, os colocam em contatos 
acadêmicos com professores pareceristas de diversas universidades brasileiras e favorecem o 
contato com outros grupos PET-História no Brasil, podendo gerar novas parcerias.  
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
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Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 
 
Quais os resultados que se espera da atividade? 
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. 
Aumentar o campo de publicação para graduandos e possibilitar a participação do grupo com 
o desenvolvimento de uma Revista, iniciando assim um processo acadêmico importante: 
conhecer os meios de publicação de pesquisas inéditas, divulgação das atividades do PET-
História da UFPR. 
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. 
Enviamos o material para ANPUH em 2012 e a revista está no sistema webqualis desde 2013, 
tendo sido avaliada com nota B5. Nesse sentido, a revista está sendo incorporada, aos poucos, 
ao processo de avaliação da Capes. 
 

16. Atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão: Publicação da Coleção Didática do PET 

 
Data Início da atividade março de 2016 Data Fim da atividade fevereiro de 2017  
 
a) Descrição/Justificativa:  
Ao longo das reuniões de 2014 constatamos que há pouco material didático atualizado e 
disponível gratuitamente para professores da rede pública. Como boa parte dos trabalhos que 
realizamos resulta em material de pesquisa inédito, em agosto de 2014 criamos a série 
'Coleção Didática do PET História'. A Coleção é formada por pequenos volumes, acessíveis 
a partir do blog do PET-História e já tem ISSN atribuído desde janeiro de 2015.  
 
b) Objetivos  
Estimular aos petianos a produzirem material didático a partir de suas experiências com as 
escolas parceiras; incentivar a pesquisa e construção de atividades didáticas que levem aos 
alunos a pensarem sobre a docência; divulgar as atividades do PET-História para os 
professores da rede pública.  
 
c) Como a atividade será realizada? (Metodologia)  
Os petianos serão divididos em grupo, selecionarão o material de pesquisas anteriores do 
grupo para editoração e posterior publicação. Como há muito material, planejamos a 
elaboração de mais de um volume para 2016, como o da pesquisa Irmandades Negras ou as 
atividades com o Museu Paranaense, por exemplo. Os volumes finalizados serão impressos 
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com a verba de custeio, terão distribuição gratuita e ficarão disponíveis na página do PET-
História para download.  
 
d) Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 
Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação 
da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação - 
Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, 
por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 
gênero. 
  
Quais os resultados que se espera da atividade?  
e) Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.  
Esperamos, com essa atividade, difundir os trabalhos do PET-História para a comunidade 
escolar e, com isso, colaborar com a relação Universidade/Escola, além de preparar os 
petianos para criarem seu próprio material didático quando se tornarem professores.  
 
f) Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.  
A tutora supervisionará todo o trabalho realizado, fazendo as revisões e discussões 
necessárias, além de estimular o debate com as disciplinas de licenciatura. Os trabalhos 
serão publicados e as atividades apresentadas em eventos científicos. 

 
 
 
 

Elaborar um cronograma para a realização das atividades do grupo com o titulo da atividade 
e o período de inicio e fim, (Síntese de todas as atividades). 

 

ATIVIDADE DATA DE INICIO DA 
ATIVIDADE 

 
DATA DO FIM DA 

ATIVIDADE 

Diagnóstico Março/2016 Dezembro/2016 

Oficina de teoria Abril/2016 Junho/2016 

Oficina sobre Irmandades 
Negras em Curitiba 

Maio/2016 Maio/2016 

Oficina de História do 
Brasil para estrangeiros 

Março/2016 Dezembro/2016 

Pesquisa individual Março/2016 Fevereiro/2017 
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Café com História Maio/2016 Dezembro/2016 

Diálogos do PET Agosto/2016 (pode haver 
alterações de acordo com 

a disponibilidade dos 
outros participantes) 

Agosto/2016 

Oficina Patrimônio e Arte Agosto/2016 Novembro/2016 

Parceria com Museu 
Paranaense 

Março/2016 Dezembro/2016 

Pesquisa coletiva: 
Identidade e resistência 

Março/2016 Dezembro/2017 

Ofício do Historiador Março/2016 Março/2016 

Cinema Militante com 
APP-Sindicato 

Setembro/2016 
(pode haver alterações de 

acordo com a 
disponibilidade dos outros 

participantes) 

Setembro/2016 

Semana Acadêmica Maio/2016 Maio/2016 

História Oral e Imigração 
haitiana 

Março/2016 Dezembro/2016 

Preparação e publicação 
Cadernos de Clio 

Março/2016 Fevereiro/2017 

Preparação e Publicação 
da Coleção Didática do 

PET 

Março/2016 Fevereiro/2017 

 
 

Observações de caráter geral. 

Ao todo planejamos dezesseis atividades para 2016. Boa parte delas são trabalhos que 
realizamos há alguns anos, ou seja, há uma estabilidade nas atividades, sempre gerando 
novos produtos, ideias e desdobramentos. Por exemplo, o Café com História visa a 
realização de palestras com temas de interesse da comunidade, ao longo dos anos sempre 
convidamos pessoas diferentes, o que apresenta uma média de quatro a cinco palestras 
inéditas a cada ano. A mesma lógica vale para as demais atividades, pois os eventos são 
conhecidos dos alunos e alunas, mas sempre com convidados e discussões inéditas. 
Além disso, criamos novas oportunidades de trabalhos como, por exemplo, o trabalho 
com a comunidade haitiana, que tem sido intenso e com resultados gratificantes. O grupo 
é bastante coeso e trabalhador e, seguramente, conseguirá realizar o que está proposto 
para o ano de 2016, assim como tem feito nos últimos anos.  
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Local e Data: Curitiba, 23 de fevereiro de 2016. 

 

_______________________________________________ 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 

 

______________________________________________ 

Interlocutor do PET na UFPR 

 

 

Tutor do Grupo 


