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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Paraná 

1.2. Grupo: História 

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

1.4. Data da Criação do Grupo: 1992 

1.5. Natureza do Grupo:  

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

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

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

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

 

1.6. Nome do (a)Tutor (a) Renata Senna Garraffoni........................................... 

1.7. e-mail do (a)Tutor (a) resenna93@hotmail.com ou resenna93@gmail.com.................... 

1.8 Titulação e área: Doutora em História (ênfase em História Antiga) pela Unicamp, com 
Pós- Doutorado pela Universidade de Birmingham (Reino Unido) ............ 

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

 
 

2 ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração 
e redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as 
atividades do grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa: 

 O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de 
desenvolvimento e modernização do ensino superior no país, contribuindo para a redução da 
evasão escolar. As atividades do grupo devem ser orientadas pelo princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, devem necessariamente contemplar, ao menos, 
todas estas três áreas da formação acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a 
reflexão e autonomia intelectual do estudante;  

 Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico 
Institucional, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo ensino-
aprendizagem, bem como busquem inovações metodológicas;  

 Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação 
voltada às demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. Neste 
contexto, cabe lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de Extensão; 

 Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada 
à reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção de 
conhecimento novo e análise crítica dos resultados;  
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 Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente 
registradas nas instâncias específicas no âmbito da IES; 

 O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. Logo, o 
grupo deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando para o não 
excesso de atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as atividades devem 
contemplar ampla abrangência de temas no contexto de atuação do grupo;  

 Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do petiano 
sobre os seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano de graduação; 

 Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o 
estímulo ao espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da 
educação superior bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de elevada 
qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. 

 
 
3 ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 No planejamento geral das atividades considerar: 

A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade 
será realizada. 

B. Quais os mecanismos de avaliação. 
C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o 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 Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, 
competências, conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc. 

 
Observação: Para cada uma das atividades, a descrição dos seus itens A, B e C deverá ser 
realizada em até mil palavras. 
 
3.8 Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  
 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
  
 
1. Pesquisa coletiva: Literatura e sociabilidade na Curitiba de Dalton Trevisan 
 
Durante o ano de 2011 o grupo desenvolveu uma pesquisa coletiva sobre a Geração Beat 
norte-americana. Formado inicialmente por W. Borroughs, J. Kerouac e A. Ginsberg, a Geração 
Beat ficou muito conhecida nos anos de 1950 pelo seu caráter questionador dos padrões 
vigentes –sociais, culturais e literários – se tornando a base para os movimentos da contra-
cultura dos anos de 1960. A partir de análise de obras de caráter teórico sobre a temática e da 
leitura de obras de Kerouac e Ginsberg, o PET-História problematizou tanto a importância de 
obras literárias como documento para o historiador como o contexto em que os autores 
viveram, tratando a marginalidade e transgressão na cultura do século XX e buscando pensar 
como o estudo de uma vanguarda literária proporciona uma reflexão crítica sobre sociedade, 
exclusão e cidadania. Inspirados por esse estudo, para o ano de 2012 o PET-História pretende 
focar na obra de um escritor curitibano, Dalton Trevisan, e discutir não só seus textos, mas 
também a repercussão e os espaços de sociabilidades dos escritores na cidade na década de 
1940. Inicialmente vamos nos deter na Revista Joaquim, editada por Trevisan entre 1946-1948, 
cuja coleção completa se encontra na biblioteca pública de Curitiba. A ideia é levantar os temas 
mencionados na Revista e, por meio de entrevistas, pesquisas de arquivos, em especiais dos 
jornais e fotos de época, perceber a circulação das ideias, as preocupações literárias e os 
espaços de sociabilidade do grupo que se reuniu em torno da revista. A pesquisa tem a 
especificidade de juntar estudos literários com trabalho de arquivos e, seguramente, contribuirá 
não só para a formação dos petianos, como pretende abrir novas formas de abordar os 
espaços de circulação de saber e boemia da cidade nos anos de 1940. As atividades serão 
realizadas coletivamente com a seguinte sistemática: reuniões semanais de 6ª feira vão ser 
divididas em três tipos: 1. Reuniões de discussão teórica: serão discutidas leituras de textos 
sobre a vida e obra de Trevisan, leituras teóricas sobre pesquisa em arquivos e sobre história 



oral que serão a base para a constituição das oficinas ofertadas pelos petianos aos alunos da 
graduação em História (veja abaixo descrição de atividades); 2. Reuniões de discussão do 
material levantado: reuniões nas quais serão discutidos os resultados das pesquisas de arquivo 
e/ou entrevistas previamente realizadas; 3. Reuniões administrativas: serão reuniões para 
organizar as idas aos arquivos e a biblioteca pública, bem como organizar os demais trabalhos 
de extensão e ensino propostos pelo grupo para 2012 e descritas em detalhes nos itens a 
seguir. O papel da tutora nesse processo é de organizar o debate, sanar dúvidas e orientar o 
trabalho dos alunos. Todos os alunos lerão os textos da bibliografia levantada inicialmente – 
sujeita a alterações durante o desenvolvimento da pesquisa – e a cada reunião grupos 
apresentarão os textos para discussão. Em toda reunião são relatadas as discussões e, os 
resultados da pesquisa coletiva serão apresentados no evento Diálogos do Pet e, no ano 
seguinte, no Evento de Iniciação Científica da UFPR (EVINCI) na forma de comunicação e 
pôster. 
 
                                                    BIBLIOGRAFIA INICIAL 
 
Documento principal: 
Revista Joaquim, número 1 a 21, publicada de 1946 a 1948 – os exemplares se encontram na 
Biblioteca Pública do Paraná. 
 
Sobre Dalton Trevisan, sociabilidade urbana e a Revista Joaquim 
 
Nicolato, R. “em busca de Curitiba perdida: resistência e memória no itinerário de Dalton 
Trevisan”, Revista de Letras, 64, 2004: 125-141 
Nicolato, R. Literatura e cidade: o universo urbano em Dalton Trevisan, dissertação de 
mestrado apresentada ao DELIN, UFPR, 2002. 
Salturi, L.A., ‘Paranismo e movimento artístico no sul do Brasil no início do século XX’. 
Perifèria, 11, 2009: 1-22. 
Sanches Neto, M. A reivindicação da província: a revista Joaquim e o espaço de estréia de de 
Dalton Trevisan, tese de doutorado apresentada ao IEL Unicamp, 1998. 
 
Sobre memória, história e história oral 
 
Bosi, E. Memória e Sociedade – Lembrança de velhos, São Paulo: Cia das Letras, 1995. 
Halbwacks, M. A memória coletiva, São Paulo, Vértice, 1990. 
Nora, P. “Entre memória e história, a problemática dos lugares”, Projeto História, no. 10, pp7-
28, 1993.  
 
2. Pesquisas individuais desenvolvidas pelos alunos do PET 
 
No momento da entrega do presente plano o grupo é composto por 12 bolsistas, mas em breve 
os novos não bolsistas serão selecionados. Assim, listamos a seguir as pesquisas individuais 
dos bolsistas, mas gostaríamos de enfatizar que assim que a seleção for finalizada, os novos 
integrantes começarão suas pesquisas, pois pela sistemática do grupo, tanto bolsistas como 
não bolsistas desenvolvem pesquisas individuais com orientadores do Departamento sobre 
temas de sua escolha. Todo ano todos os integrantes do grupo apresentam o desenvolvimento 
de suas pesquisas em forma de relatório – modelo exigido pela PRPPG - para a tutora (vistado 
e analisado pelo/a orientador/a) e os alunos participam do EVINCI e Diálogos do PET (veja 
abaixo), eventos destinados à discussão de resultados dos trabalhos. O papel da tutora, no 
caso da pesquisa individual, é sanar dúvidas e zelar pela realização dos trabalhos, bem como 
participar das apresentações orais para acompanhar o amadurecimento das pesquisas dos 
alunos. Configuração do grupo até o momento da entrega do plano: 

Alexandre Cozer: Prazeres romanos em poemas priápicos 

Amanda Zattera: Uma análise histórica sobre o Decamerão de Giovanni Boccaccio (1313-
1375): a florescência da sabedoria medieval.   
Camila Flores Granella: Ibn Ammar e as possibilidades de um poeta em Al-Andaluz (século 
XI) 
Camila Longo: Mosteiro de Santa Maria da Vitória: eternização régia em sacro monumento 



Davi Pradi: Do delírio ao instinto: a problematização psiquiátrica da sexualidade 
Gabriela Larocca: Representação e crítica social no cinema de horror: o capitalismo e a 
família em O Massacre da Serra Elétrica 
Ivan Lima: Lutas Armadas na República Velha: O Cangaço e suas relações com outras 
rebeliões.  
Lana Baroni: Imigrantes alemães e italianos no Brasil: a visão do nazismo pós 1939. 
Luis Fernando Cavalheiro: Uma palavra vale mais que mil imagens: as representações 
judaisantes dos sermões de auto de fé da inquisição portuguesa (1612-1620) 
Natascha Eggers: Egito antigo e o Imperialismo britânico no século XIX. 
Sergio Luiz Rabelo: Contracultura norte-americana nos anos 1950: notas sobre a proposta 
beatnik.   
William Funke: Sé de Lisboa: estilo, técnica e fé na fundação do reino português.  
 
 
ATIVIDADES DE ENSINO 
 
1. Diagnóstico e avaliação do Curso de Graduação em História 
 
Desde 2009 o grupo vem desenvolvendo um projeto de diagnóstico dos cursos de graduação 
em História da UFPR. Para tanto, aplicamos questionários visando traçar um perfil de nossos 
estudantes de graduação, avaliar a estrutura física da Universidade, bem como as disciplinas 
por eles cursadas ao longo destes três anos. Durante o processo, detectamos alguns 
problemas que dificultaram a aplicação do diagnóstico. Desta forma, o material foi reelaborado 
para a aplicação em 2012. Portanto, diante da preocupação com a qualidade da graduação em 
História junto às recentes mudanças propostas pela reforma curricular e pelo MEC, bem como 
pela manifestação da coordenação do curso em dar continuidade a este projeto, buscamos 
novamente sistematizar, analisar e expor ao Colegiado e aos alunos, os dados coletados. 
Método e avaliação dos resultados: organização de questionários, aplicação e sistematização 
de dados para posterior apresentação ao colegiado de curso e discussão com corpo docente e 
discente.  
 
2. Grupos de Estudos 
Há vários anos o PET-História desenvolve Oficinas que são ministradas junto aos alunos de 
graduação. Com o advento do REUNI e das alterações do programa de Pós Graduação em 
História, os alunos de pós passaram a ministrar oficinas para a graduação e o PET-História, 
para 2012 alterou o formato para evitar conflitos com outras atividades do programa. Assim, a 
partir de 2012, reformulada, as antigas oficinas passarão a serem chamadas de Grupos de 
Estudos. Tendo em vista o interesse dos alunos de graduação nessas atividades, a principal 
alteração diz respeito ao conteúdo e o método de organização. No que diz respeito ao 
conteúdo, nesse ano, nossa ideia é atrelar alguns dos grupos à pesquisa coletiva, assim, os 
petianos discutirão os textos teóricos nas reuniões semanais de 6ª feira com a tutora, conforme 
descrito acima e ministrarão os grupos de estudos para os alunos da graduação: Grupo de 
História Oral e o Grupo de metodologia de pesquisa em arquivos, ambos voltados para os 
alunos do curso, com o objetivo de auxiliar na adaptação aos métodos e técnicas do fazer do 
historiador. A bibliografia usada será decidida de acordo com o perfil dos alunos inscritos nas 
atividades. Além desses dois novos grupos de estudos, manteremos o de teoria, já realizado 
em outras ocasiões, e o sobre patrimônio, esse último grupo de estudo é uma nova experiência 
e o público alvo será os alunos de escolas públicas ou privadas. A seguir uma breve descrição 
de cada grupo de estudo que visam introduzir os petianos a experiência da docência, pois 
serão responsáveis pela organização e, também, para ministrar as atividades propostas. 
   
2.1. Grupo de Estudo de História Oral: 

As atividades deste grupo terão como foco principal uma reflexão sobre o conhecimento 
histórico produzido a partir de história de vidas narradas em entrevistas, trazendo aos 
graduandos novas perspectivas do fazer do historiador. Serão discutidos meios de organização 
das entrevistas e métodos de análise dos resultados. Por fim, estas atividades visam uma 
maior aproximação do graduando com linguagens e métodos da História Oral.  

2. 2. Grupo de Estudo metodologia de pesquisa em arquivos 



 
Ainda com o intuito de auxiliar na formação de qualidade da graduação do curso de História, o 
PET História propõe uma discussão teórico-metodológica para incentivar os alunos a pesquisa 
nos arquivos públicos de Curitiba. As atividades desta oficina terão como foco principal uma 
reflexão sobre o a produção de memória e o papel do arquivo na atualidade, bem como a 
discussão dos tipos de arquivo e como é possível realizar um trabalho de pesquisa nessas 
instituições.  
 
2.3 Grupo de Estudo de patrimônio. 
Ainda em 2011 foi programada uma discussão sobre patrimônio que não poder aplicada na 
escola devido à greve ocorrida em parte do segundo semestre. Nesse sentido, essa atividade 
será retomada em 2012 e finalizada. Este projeto tem por objeto aproximar os alunos do PET 
da realidade escolar, através de uma atividade que proporcione aos alunos da rede de Ensino 
um maior contato com uma reflexão sobre Memória e Patrimônio na cidade de Curitiba. Desta 
forma, entraremos em contato com escolas para, em conjunto, realizarmos atividades práticas 
de análise de fontes, como fotografias, filmes, jornais, entre outros, enfocando as mudanças 
materiais da cidade ao longo dos tempos.  
 
2.4 Grupo de Estudo de teoria da História 

As atividades deste Grupo terão como foco principal uma reflexão sobre o conhecimento 
histórico, e as principais correntes teóricas. Pensado para os calouros, esse grupo de estudos 
atuará junto com professores do primeiro ano e pretende proporcionar uma maior aproximação 
do graduando iniciante com linguagens e métodos do conhecimento histórico.  

 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
1. Comemoração dos 20 anos do PET-História 
Esse ano de 2012 será bastante especial para o PET-História, pois fará 20 anos de existência. 
Devido a importância da data, uma de nossas principais atividades de extensão será organizar 
uma série de atividades, ao longo do ano, para aproximar a comunidade da Universidade e, 
para além disso, comemorar e divulgar a importância do PET-História ao longo dessas duas 
décadas. Entre as atividades que programamos estão mesas redondas com ex-tutores e ex-
petianos, exposição de banners de pesquisas coletivas a longo dos anos, logo comemorativo 
que será criado pelos alunos, publicação de alguns documentos importantes do PET-História 
na revista do grupo Cadernos de Clio que terá uma sessão especial para tanto, entre outras 
atividades que terão o apoio do Departamento de História e da Coordenação do Curso. 
 
2. Café com História 
Atividade mensal voltada à comunidade com o objetivo de debater temas atuais e acadêmicos 
de interesse geral. Articulada à nossa pesquisa coletiva de 2012, convidaremos pessoas que 
possam desenvolver temáticas próximas aos debates acerca do tema da literatura e 
sociabildiade urbana com intuito de tornar o projeto coletivo interdisciplinar. Esta é uma 
atividade que promove a integração do grupo no curso e na comunidade, tendo em vista seu 
caráter acadêmico e cultural, bem como informal na qual os alunos têm um maior espaço de 
interação com os outros participantes e com os convidados. 
 
3. Diálogos do PET 
Este evento na sua sexta edição é de caráter interdisciplinar e tem como objetivo promover a 
integração entre os grupos da área de Ciências Humanas e do Direito, oportunizando a 
apresentação de pesquisas coletivas e individuais dos grupos de História, Ciências Sociais, 
Filosofia, Direito, Psicologia e Economia. 
 
4. O Ofício do Historiador 
 
 

 
 
  



 

Este evento de extensão que se encontra na sua quinta 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 ingressante. 

5. Evento de Extensão com a APP- Sindicato  

Há alguns anos o PET tem realizado eventos junto a APP-Sindicato, como atividade de 
formação continuada dos professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. A 
partir dessa parceria, para o ano de 2012 planejamos atividades sobre cinema e ensino. A 
ideia central é discutirmos temas de interesse de professores da rede pública com os petianos 
a partir do cinema. A parceria tem se mostrado muito interessante em todos esses anos e nos 
seus diferentes formatos, pois os professores da rede trazem suas experiências cotidianas do 
trabalho em sala de aula e os petianos as reflexões que academia tem proporcionado sobre o 
estudo do cinema. As discussões são bastante frutíferas uma vez que todos contribuem para a 
melhoria das atividades que envolvem mídia e cinema nas escolas públicas de Curitiba e 
região metropolitana. 

- Cabe ressaltar que a parceria desdobrou-se em duas mais duas atividades que serão 
realizadas em 2012. São elas: 1. Realização de um documentário sobre os 65 anos do 
sindicato dos professores do Paraná para comemorar a data. Essa atividade vai ser 
coordenada pelo PET-História junto com a APP e englobará alunos dos dois cursos de História 
da UFPR (vespertino e noturno); 2. Organização do arquivo na nova sede: alunos do PET e do 
Departamento de História ajudarão na organização dos arquivos do Sindicato, uma atividade 
prática formativa muito interessante para os alunos e para a comunidade que poderá acessar 
mais facilmente documentos sobre a História da Educação no Paraná.  

6. Participação na V Semana Acadêmica 

O PET História, em conjunto com o Centro Acadêmico do curso (CAHIS), promoverá mesas 
redondas, que ocorrerão na V Semana Acadêmica de História, durante o primeiro semestre de 
2012. O nosso grupo também ajudará na organização deste evento. 

 

 
 
 
3.9 Atividades de Caráter Coletivo e Integrador – até mil palavras (atividades integradas 

com demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre 
outros) 

 
 

As atividades propostas para o ano de 2012 visam promover a integração do grupo PET-
História no curso e fora dele, com atividades que estimulem a formação acadêmica e cidadã 
dos estudantes. Algumas das iniciativas têm sido bastante inovadoras e têm ajudado a construir 
um perfil mais apurado dos alunos de graduação. É por essa razão que mantivemos várias 
atividades realizadas em 2011 como o “Diagnóstico e avaliação do curso de graduação em 
História”, pois essa atividade possibilita o envolvimento dos alunos de maneira geral com os 
problemas, as deficiências, bem como as qualidades do curso. Os novos resultados do projeto 
serão discutidos no Colegiado e poderão suscitar alterações nas práticas pedagógicas e no 
currículo. Também cabe ressaltar que tal projeto proporciona as condições para uma reflexão 
coletiva a respeito das especificidades dos cursos (Vespertino e Noturno) promovendo maior 
interação entre os discentes de ambos. Outras atividades que consideramos inovadoras são os 
grupos de estudo. Esta iniciativa tem se mostrado bastante profícua, pois além de permitir a 
experiência da docência para os estudantes do grupo PET, proporcionam aos estudantes da 



graduação em geral e ingressantes em específico a possibilidade de discussão das dúvidas e 
inquietações, promovendo uma interação diferenciada com o conteúdo ensinado pelos 
docentes. Para esse ano, alteramos os conteúdos dos grupos e serão mais metodológicos e 
práticos, mas a essência do desenvolvimento da atividade de ensino por parte dos petianos 
segue sendo a base que sustenta a atividade. Já as atividades de extensão foram planejadas 
visando uma maior integração com a comunidade. Temos tido um excelente retorno por parte 
dos professores da rede pública de ensino e, por isso, mantivemos o contato com a APP-
Sindicato (Sindicato dos professores do Paraná). O contato com professores da rede é 
fundamental para os integrantes do grupo PET, pois podem discutir com maior proximidade a 
realidade das salas de aulas do ensino público. Por fim, para o ano de 2012 planejamos 
comemorar os 20 anos do PET-História com atividades que envolvam a comunidade acadêmica 
e extra-acadêmica, pois entendemos que essa prática reforça a importância da manutenção de 
um programa formativo tão inovador como o PET. Comemorar as duas décadas de existência 
do PET-História, lembrando as lutas do passado, os avanços e novas parcerias que estamos 
estabelecendo é fundamental para um maior envolvimento dos novos integrantes do grupo com 
as atividades planejadas.  
 
Nesse sentido, para divulgar os resultados adquiridos com as experiências desenvolvidas ao 
longo do ano, o grupo participará de uma série de atividades de caráter coletivo e integrador 
que visa tanto a apresentação de resultados de pesquisa (individuais e coletivas) como de 
relatos sobre sua atuação efetiva na organização de eventos. O critério para a escolha das 
atividades está vinculado com a importância da integração dos membros do grupo com 
atividades de diferentes instâncias da Universidade e fora dela, de caráter nacional e 
internacional. A seguir propomos uma listagem dessas atividades:  
 
 
- Participação no ENEH – Encontro Nacional dos Estudantes de História.   
- Participação na SIEPE – Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR –  
outubro de 2012. 
- Participação na Feira de Profissões da UFPR 
- Participação em grupo de estudos do Centro de Estudos e de Documentação dos Domínios 
Portugueses/UFPR. 
- Participação das atividades Centro Acadêmico de História. 
- Participação e organização da Semana Acadêmica de História junto com o Centro Acadêmico. 
- Participação em grupo de estudos do NEMED/UFPR (Núcleo de Estudos sobre o 
Mediterrâneo) 
- Participação em eventos da APP-Sindicato em discussão sobre homofobia e violência nas 
escolas do Paraná 

 

   
 
 
 
4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras 
(processos seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação 
intra e extra Curso, entre outros) 
 



Há ainda algumas atividades que o grupo considera pertinentes e fundamentais para a 
formação acadêmica e intelectual dos alunos do PET-História. São elas:  
 

1. Publicação da revista do PET, Cadernos de Clio. Essa revista começou a ser produzida em 
2009 e terá seu terceiro número em 2012. 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 de todo o país. Os petianos, sob a 
orientação da tutora, organizam o edital de chamada de publicação, divulgam em diversos 
espaços acadêmicos, no site do grupo, 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 inédita, 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. 
 
2. Participação nas atividades das três Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
História da UFPR. Durante o ano de 2012 os alunos do PET-História vão participar das 
atividades promovidas pelas linhas de pesquisa para que possam ter um contato maior com a 
produção da pesquisa em âmbito de pós-graduação. Tais atividades incluem seminários, 
palestras e, em caso de eventos maiores, há a possibilidade dos petianos atuarem como 
monitores na ajuda da organização de alguns eventos. 
 

 
 
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (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, entre 
outros) 

Acredito que minha principal função como tutora do PET é garantir que o trabalho 
desempenhado pelo grupo articule o diálogo entre ensino, pesquisa e extensão. A relação entre 
esses três eixos abre, para os alunos, a possibilidade da construção de uma postura crítica, 
baseada na interdisciplinaridade e na interação com a sociedade e proporciona caminhos para 
novas perspectivas de atuação e produção de conhecimento de maneira menos excludente. 
Nesse sentido, coordenar as atividades diversas do Programa implica em um compromisso com 
os alunos que participam do grupo, com os colegas de Departamento e com a comunidade. É, 
portanto, um desafio que implica em aprender com as diferenças, ouvir as demandas e conviver 
com os percalços que tais atividades possam gerar, além de disposição a somar esforços para 
garantir uma boa formação aos alunos e o retorno esperado à comunidade.  
A partir desses pressupostos e considerando a importância de manter uma postura de diálogo 
com os petianos, minha atuação junto ao PET-História da UFPR é um trabalho de coordenação 
que deverá garantir o bom funcionamento das atividades descritas acima, bem como seu 
acompanhamento e avaliação. Assim, discutir com os alunos cada etapa da pesquisa coletiva e 
incentivar as pesquisas individuais demanda atenção especial para garantir a produção de 
conhecimento, estimulando a pesquisa em suas mais diversas facetas. Para o desenvolvimento 
desse processo, acredito ser fundamental a apresentação anual planos de trabalho e de 
relatórios, além de meu o apoio pessoal para que possam participar de eventos para 
apresentação dos resultados da pesquisa.  
Já coordenar as atividades de extensão junto à comunidade significa, por sua vez, uma atenção 
maior às necessidades das pessoas que nem sempre tem a possibilidade de ter acesso ao que 
está sendo ensinado nas Universidades. O grande desafio está aqui em estabelecer as pontes 
entre academia e a sociedade, daí a importância de planejar atividades em conjunto com os 
professores da rede pública de Curitiba, bem como estimular os petianos a participarem e 
organizarem pequenos eventos aberto ao público em geral, como o Café com História, o Ofício 
do historiador e garantir sua presença na feira de profissões da UFPR. Por fim, no que diz 
respeito ao ensino, entendo que como tutora é importante incentivar a integração do grupo PET 
com alunos de diferentes períodos, seja por meio dos grupos de estudos descritos acima que 
garantem aos petianos uma formação de docência, seja por meio de atividades proposta pelo 
próprio grupo como o diagnóstico do curso e discussão das possibilidades de melhorá-lo.  
Essa função de facilitadora da tutora entre os trâmites burocráticos da instituição, os petianos e 
comunidade é fundamental para garantir a fluidez do trabalho coletivo, além disso, estar atenta 



aos problemas e incentivar a resolução dos eventuais conflitos é fundamental para que as 
atividades realizadas sejam bem sucedidas. Por fim, acredito que incentivar a comemoração 
dos 20 anos do PET-História, colocando em contato diferentes gerações de estudantes e 
professores ou mesmo a publicação de resultados de pesquisas e da organização de um 
periódico como Caderno de Clio ajuda a divulgação dos resultados e acompanhamento da 
evolução do grupo como um todo, ao longo dos anos, e de cada petiano vinculado ao grupo em 
2012 em particular.  

 
 
 
6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Atividades de pesquisa (individual e coletiva):  
fevereiro/2011 – fevereiro/2012  
 
Atividades de ensino:  
Aplicação e sistematização do Diagnóstico: junho e novembro.  
Envio do material ao Colegiado do Curso: agosto e novembro.  
Grupo de Estudo de Teoria de História: maio 
Grupo de Estudo de Patrimônio: junho 
Grupo de Estudo de História Oral: setembro 
Grupo de Estudo de Metodologia de pesquisa em arquivo: outubro. 
 
Atividades de extensão:  
Café com História: abril; junho; setembro; outubro 
Diálogos do PET: maio  
Ofício do Historiador: março  
Evento de extensão com a APP Sindicato: março a novembro 
Semana Acadêmica: maio 
Comemoração dos 20 anos do PET-História: março a novembro 
 
Edição da Revista Cadernos de Clio: março de 2012 a janeiro de 2013 
 
Atual equipe de excussão: 
 
Bolsistas 

Alexandre Cozer, Amanda Zattera, Camila Flores Granella, Camila Longo, Davi Pradi, Gabriela 
Larocca, Ivan Lima, Lana Baroni, Luis Fernando Cavalheiro, Natascha Eggers, Sergio Luiz 
Rabelo, William Funke  
 
Tutora: Renata Senna Garraffoni 
 
 



Local e Data: Curitiba, 09/04/2012  
 
 

 
Tutor (a) 

 
 

 


