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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: O palco em cena: a produção cultural em Curitiba a partir do teatro 
Guaíra 
 
Durante o ano de 2012 o grupo desenvolveu uma pesquisa coletiva sobre a Revista Joaquim, 
editada pelo então jovem escritor Dalton Trevisan, nos anos de 1940 em Curitiba. A partir de 
pesquisas em bibliotecas públicas e arquivos o PET-História levantou e pesquisou temas 
mencionados na Revista buscando entender a circulação das ideias, as preocupações literárias 
e os espaços de sociabilidade do grupo que se reuniu em torno da revista. O resultado do 
trabalho foi dividido em 03 partes: anúncios médicos e moda; os sentimentos de Trevisan pela 
cidade de Curitiba e o impacto da 2ª Guerra mundial na juventude e vida cotidiana. O que 
chamou a atenção é que os espaços teatrais, importantes no meio artístico curitibano, pouco 
foram abordados por que não era o foco da Revista. Assim, instigados a conhecer mais sobre 
esse campo, os petianos decidiram que a pesquisa coletiva de 2013 terá como foco central o 
estudo do teatro Guaíra. A partir de estudos de bibliografia pertinente, trabalho de campo no 
próprio teatro e nos arquivos públicos, a proposta é entender as políticas públicas que 
definiram o funcionamento do teatro, bem como seu papel no processo de reurbanização da 
cidade nos anos 1950 para a comemoração do centenário da emancipação – momento em que 
a nova sede foi construída na praça Santos Andrade, centro de Curitiba (com atraso, pois era 
para estar pronta em 1953 e acabou sendo entregue em 1955). Como funcionava? Qual o 
público? Qual a história de bailarinas/os, músicos e musicistas, atores e atrizes que 
trabalharam em seus palcos de 1955 até os dias de hoje? Qual o impacto da ditadura militar 
nos espetáculos apresentados no Guaíra nas décadas de 1960 e 1970? Essas são algumas 
das perguntas que nos guiarão nesse trabalho que visa, além de introduzir os alunos a 
pesquisa de campo para produção de reflexão histórica, aproximar a academia do teatro. 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 História do teatro no Brasil e as especificidades de Curitiba, leituras teóricas 
sobre pesquisa em arquivos e sobre história oral caso seja necessário fazer entrevistas com as 
pessoas que trabalharam no teatro. Vale ressaltar que, como os alunos de graduação do curso 
de História da UFPR tem se interessado cada vez mais pelas pesquisas coletivas realizadas 
pelo PET, está previsto para esse ano de 2013 vários grupos de estudos nos quais os 
resultados da pesquisa teórica e de campo serão apresentados 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 2013 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. 
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2. Pesquisas individuais desenvolvidas pelos alunos do PET 
 
No momento da entrega do presente plano o grupo é composto por 12 bolsistas e 02 não 
bolsistas, mas em breve os novos não bolsistas serão selecionados. Assim, listamos a seguir 
as pesquisas individuais de todos os petianos, 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: 
 
Bolsistas: 
 
Alexandre Cozer: Prazeres romanos em poemas priápicos 
Augusto Maynardes: Trabalhadores na Estrada de Ferro do Paraná (1880-1885) 
Camila Flores Granella: O príncipe e o poeta: do amor à política no reino taifa de Sevilha 
Camila Longo: Ana Terra: romance histórico e representações de gênero 
Felipe Bastos: Violência, posse de terra e grilagens no Oeste do Paraná: pioneirismo, 
relações de poder e disputas pela memória oficial de Cascavel (1940-1960) 



Gabriel Braga: Tropicalismo e Cinema: uma visão da contracultura brasileira 
Gabriela Larocca: Representação e crítica social no cinema de horror: o capitalismo e a 
família em O Massacre da Serra Elétrica 
Ivan Lima: Formas de poder e a paz em Palmares 
Jéssica Neiva de Lima: Corpo e Sexualidade na Arte de Amar 
Kelleny Brasil: História e ficção: Walt Disney e cinema de animação no século XX. 
Natascha Eggers: Egito Antigo e o Imperialismo britânico no século XIX: as descobertas do 
antiquarista Giovanni Belzoni 
Willian Funke: Sé de Lisboa: estilo, técnica e fé na fundação do reino português. 

Não Bolsistas: 
 
Gregório Mazzo: Considerações acerca do desenvolvimento do sistema de segurança social 
norte-americano a partir de suas instituições políticas.  

Rayanna Farias: Djalma Santos no Clube Atletico Paranaense: possibilidades para o Atletico de 1970 

 
 
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 2013 a partir de sugestões dos alunos e do próprio corpo docente do 
Departamento. 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, já 
em 2012 alterou o formato para evitar conflitos com outras atividades do programa. Assim, 
reformuladas, as antigas oficinas passaram 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. Além disso, como o interesse 
pela literatura não se encerrou com a pesquisa do ano passado, proporemos um grupo de 
estudo especial sobre a escritora paranaense Helena Kolody – para perceber a presença 
feminina no ambiente literário curitibano e, além disso, mantivemos o grupo de estudo sobre 
teoria, dada a repercussão positiva e muito estimuladora no ano passado. Cabe destacar ainda 
que, mesmo não estando previsto no plano de 2012, surgiu espontaneamente entre os 
petianos a ideia de fornecer um grupo de estudo de história do Brasil para estudantes 
intercambistas. Foi realizado um pequeno piloto ano passado e nesse funcionará em duas 
etapas – noite e manhã – para atender a diferentes públicos. Toda a bibliografia usada será 
decidida de acordo com o perfil dos alunos inscritos nas atividades. 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 sobre o teatro Guaíra: 
As atividades deste grupo de estudo terão como foco principal uma reflexão sobre o teatro 
Guaíra, com objetivo de difundir entre os alunos dos dois cursos de História da Universidade os 
resultados que forem sendo produzidos com a pesquisa coletiva de 2013. A ideia de criar um 
grupo na qual os petianos pudessem ministrar encontros com os alunos interessados se deu a 
partir de pedidos dos próprios colegas que estavam gostando das atividades do PET em 2011 
e 2012 e não tinham como participar mais diretamente. Pretende-se, portanto, organizar alguns 
encontros ao longo do ano para discutir a bibliografia lida e o material disponível, buscando 
assim abrir novos lugares de pesquisa no curso. Uma atividade prevista é a produção de um 
documentário – curta metragem – coordenado pelos petianos sobre o teatro, caso haja 
condições materiais para tanto. Por fim, estas atividades visam uma maior aproximação dos 
graduandos com linguagens e métodos da produção de pesquisa e divulgação de resultados.  
 
2. 2. Grupo de Estudo sobre Helena Kolody 
Helena Kolody (1912-2004) foi uma importante poetisa paranaense. Considerando o tema de 
pesquisa de 2012 que girou em torno da figura de Dalton Trevisan, alguns petianos se 
perguntaram sobre as mulheres e seus escritos. Nesse sentido, dada a importância de sua 
atuação, em especial na difusão dos haicais no Brasil, a ideia desse grupo de estudos é 
integrar-se com outros alunos interessados na escrita das mulheres e produzir um estudo 
sobre literatura e história a partir de seus poemas. Fica ao encargo dos petianos organizar a 
bibliografia a ser lida e discutida, bem como apresentar a vida da escritora e sua obra a partir 
da perspectiva da escrita das mulheres, trazendo para o Departamento de História uma 
contribuição única, já que não há pesquisas sobre o tema.  
 
2.3 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.  

2.4 Grupo de Estudo – História do Brasil para estrangeiros 
Considerando as novas políticas do governo federal e o aumento da presença de 
intercambistas no campus, em 2012 surgiu a ideia de ministrar cursos de curta duração para 
esses alunos. Em uma atitude inédita e desafiadora, os petianos organizaram material didático 
e fizeram um piloto em 2012, que foi muito bem recebido pela comunidade, assim, em 2013, 
essa atividade que mescla ensino e extensão será ofertada para estudantes de qualquer 
nacionalidade presente na cidade, com prioridade de estrangeiros que se relacionam com a 
Universidade Federal do Paraná e com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por 
meio de processos de mobilidade acadêmica ou participação nos Centros de Línguas das 
Universidades referidas (CELIN e CALEM). Esse trabalho visa a integração de alunos com a 
história e cultura brasileira, muitas vezes desconhecida ao chegar ao país. 
 
2.5 Grupo de Estudos – resultado da pesquisa coletiva de 2012 
Como comentado anteriormente, a ideia de aproximar a graduação de História da pesquisa 
coletiva do PET surgiu como demanda dos próprios alunos. Como a pesquisa coletiva de 2012 
produziu um material bastante abundante e de qualidade, da mesma forma que pretendemos 
trabalhar a pesquisa coletiva de 2013 como grupo de estudo, o PET-Hisória resolveu 
apresentar os resultados, além dos eventos formais como EVINCI e Diálogos do PET, em 
encontros mais longos, discutindo o material levantado em 2012. O resultado disso é a 
atividade Lugares do jovem Vampiro: espaços de sociabilidade em Curitiba a partir da revista 
Joaquim de Dalton Trevisan. 
  
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
1. Café com História 
Atividade voltada à comunidade com o objetivo de debater temas atuais e acadêmicos de 
interesse geral. Articulada à nossa pesquisa coletiva de 2013, convidaremos pessoas que 
possam desenvolver temáticas próximas aos debates acerca do tema da história do teatro em 
Curitiba com intuito de tornar o projeto coletivo interdisciplinar, além de temas que surjam 
espontaneamente de acordo com o interesse da comunidade. Esta é uma atividade aberta a 



todos (pessoas dentro e fora da academia) e promove a integração do PET 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. 
 
2. 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. 
 
3. O Ofício do Historiador 
Este evento de extensão que se encontra na sua sexta 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. 
 

4. 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 2013 planejamos atividades sobre cinema, ensino e uma 
reflexão sobre violência de gênero e fundamentalismo. A ideia central surgiu das discussões 
das atividades em 2012, nas quais professores discutiram a dificuldade de tratar os temas em 
sala de aula. Nesse sentindo, modificamos um pouco a estrutura do evento que terá o seguinte 
formato: uma mesa com um/a estudioso/a do tema, um/a aluno/a da universidade e um 
membro do sindicato dos professores. Na semana seguinte ao debate teremos a discussão de 
03 filmes sobre a temática. Assim, no primeiro semestre iremos discutir violência de gênero e 
no segundo fundamentalismo e intolerância religiosa nas escolas. Acreditamos, com base nas 
experiências passadas, que as discussões serão 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, bem como a preocupação pensar respostas mais 
democráticas e inclusiva diante dos episódios de violência ou bullying que afetam o cotidiano 
das escolas. 
 

5. Participação na VI Semana Acadêmica 
O PET História, em conjunto com o Centro Acadêmico do curso (CAHIS), promoverá mesas 
redondas, que ocorrerão na VI Semana Acadêmica de História, durante o primeiro semestre de 
2013. O nosso grupo também ajudará na organização deste evento que será aberto a 
comunidade e vai discutir as relações África e Brasil. 

6. Organização da memória do PET 
Com as comemorações dos 20 anos do PET realizada em 2012, surgiu a ideia de arrumar toda 
a documentação presente na sala e disponibilizar ao público pelo Blog as coisas mais 
relevantes produzidas em outros momentos. Nesse processo, ano passado, os integrantes do 
grupo encontraram a publicação de um jornalzinho do PET chamado Boletim, em que traziam 
debates de questões relevantes para a comunidade e para o Curso. O Boletim, veiculado no 
final dos anos 90 e início de 2000, foi retomado pelo grupo e agora terá uma edição on line e 
ficará disponível no Blog para download, originando mais um veiculo de comunicação extra-
acadêmico. 
 

7. Parceria com Pets Ciências Sociais, Economia e História da UFPR com a Catamares 
(Cooperativa de catadores de lixo reciclável). 

No evento Diálogos do PET de 2012 percebemos que os PETs Ciências Sociais, Economia e 
História tinham várias preocupações em comum e, desta constatação, saiu a ideia de uma 
parceria inédita na UFPR, a de alunos de diferentes grupos Pets participarem de uma atividade 



em conjunto. A partir de uma série de reuniões, fizemos uma parceria com a Cooperativa 
Catamares e pretendemos desenvolver uma série de atividades em conjunto: palestras para os 
alunos dos 03 cursos com metodologia para montar as entrevistas com os catadores; idas a 
cooperativa para compreender o seu funcionamento; visitas dos catadores na Universidade, já 
que esta apresenta problemas com a reciclagem de lixo; atividades em conjunto com os 
catadores para sensibilizar a comunidade acadêmica de observar as políticas públicas de 
resíduos sólidos; fazer um diagnóstico da situação do lixo e descarte na Universidade. 

8. Parceria com o Pet Ciências Sociais, Pibid Ciências Sociais e MAE/UFPR 

Essa parceria com o Pet Ciências Sociais, o PIBID e Museu de Arqueologia e Etnologia da 
UFPR visa criar um trabalho interdisciplinar entre os petianos, com uma formação mais ampla, 
para que possam atuar junto ao público que visita da sala didática do Museu. Também serão 
responsáveis pela preparação do material didático que será apresentado nas escolas parceiras, 
os temas que serão trabalhados: patrimônio, territorialidade, corpo, sexualidade e gênero. 
 

 
 
  
 
 
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 2013 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 2012 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 vale destacar que criamos 
novos canais de comunicação, pois os alunos do curso tem solicitado bastante. Para tanto, as 
oficinas sobre Helena Kolody e os resultados da pesquisa coletiva de 2013 têm como principal 
objetivo produzir atividades lideradas por petianos para criar vínculos mais profundos com os 
cursos de graduação, buscando criar espaços de debates sobre temas que não constam nos 
currículos, mas que interessam sobre maneira os alunos e comunidade acadêmica. Já o 



trabalho com estudantes intercambistas é inédito e foi muito bem recebido pela comunidade, 
exatamente por estar na interface entre ensino e extensão, fazendo com que os petianos 
aprendam todas as etapas da atividade docente (preparo das aulas e exposição) além de 
conhecerem realidades distintas que os intercambistas trazem. 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.  
 
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 2013. 
- Participação na Feira de Profissões da 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, violência e 
intolerância religiosa 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 quarto número em 2013. 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. 
Considerando a boa repercussão da Revista, esse ano enviamos editais e Revistas impressas 
para Universidades de países de língua portuguesa, entre eles destacamos Portugal, Angola e 
Moçambique. 
 
2. Participação nas atividades das três Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
História da UFPR. Durante o ano de 2013 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 têm 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, o grupo de estudos de História do Brasil para estrangeiros 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, cabe ressaltar que, inesperadamente, a 
pesquisa coletiva de 2012 sobre Dalton Trevisan levou a tutora a notar a relação da cidade de 
Curitiba com o passado greco-romano por meio da arte, arquitetura e literatura, proporcionando 
a possibilidade de desenvolvimento de um projeto que envolva outros alunos de graduação, 
abrindo um lugar para pesquisar um tema inédito sobre a recepção dos clássicos no Paraná. 

 



 
 
6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  
 
 

 
 
 
 
 
 

Destaco que o calendário esse ano está um pouco diferente devido a reposição das aulas 
em decorrência da greve de 2012. 
 
Atividades de pesquisa (individual e coletiva):  
fevereiro/2013 – fevereiro/2014  
 
Atividades de ensino:  
Aplicação e sistematização do Diagnóstico: julho e dezembro.  
Envio do material ao Colegiado do Curso: agosto e dezembro.  
Grupo de Estudo de Teoria de História: junho 
Grupo de Estudo sobre Teatro Guaíra: setembro a dezembro 
Grupo de Estudo sobre Helena Kolody: setembro a dezembro 
História do Brasil para estrangeiros: abril e maio; julho e agosto 
Resultado da pesquisa coletiva de 2012: abril. 
 
Atividades de extensão:  
Café com História: junho; julho; setembro; outubro 
Diálogos do PET: agosto  
Ofício do Historiador: maio  
Evento de extensão com a APP Sindicato: junho e outubro 
Semana Acadêmica: junho 
Organização da memória do PET: fevereiro 2013 a janeiro 2014 
 
Edição da Revista Cadernos de Clio: março de 2013 a janeiro de 2014 
 
Atual equipe de excussão: 
 
Bolsistas 

Alexandre Cozer, Augusto Maynardes, Camila Flores Granella, Camila Longo, Felipe Bastos, 
Gabriel Braga, Gabriela Larocca, Ivan Lima, Jéssica Neiva de Lima, Kelleny Brasil, Natascha 
Eggers, WillianFunke  

Não bolsistas 

Gregório M. Mazzo, Rayanna Farias. 
 
Tutora: Renata Senna Garraffoni 
 
 


