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1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Grupo: História 
1.2. Interdisciplinar ou Curso Específico: Curso Específico, História 
1.3. Nome e titulação do Tutor: Renata Senna Garraffoni, doutora em História pela Unicamp. 
1.4. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): setembro de 2010. 

  
2. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 No planejamento geral das atividades considere: 

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

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

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

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 

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

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

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

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

 Resultados esperados: 

a. Diagnóstico  

Desde 2009 o grupo vem desenvolvendo um projeto de diagnóstico dos cursos de graduação em História da 
UFPR, que mesclam atividades de pesquisa e ensino. 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 cinco anos. Durante o processo, detectamos alguns 
problemas que dificultaram a aplicação do diagnóstico. Desta forma, o material foi reelaborado para a 
aplicação em 2014, inclusive agora separamos por cursos – vespertino e noturno, para apurar melhor os 
problemas particulares de cada um. 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. 

b. Oficinas e Grupos de Estudos 

Há vários anos o PET-História desenvolve Grupos de Estudos que são ministrados junto aos alunos de 

graduação de História e áreas afins da UFPR e Oficinas que visam um público fora da Universidade, 

mesclando atividades de pesquisa, ensino e extensão. Tendo em vista o interesse dos alunos de graduação 

e da comunidade nessas atividades mantivemos algumas das atividades e criamos novas parcerias para 

2014, como descreveremos a seguir. O objetivo central dessa atividade é introduzir aos petianos a 

experiência da docência, pois serão responsáveis pela organização prévia do material e, também, para 

ministrar as atividades propostas.  

Público Alvo: alunos da UFPR 

Grupo de Estudo de teoria da História 
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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 dos cursos de História e pretende proporcionar uma maior aproximação do 

graduando iniciante com linguagens e métodos do conhecimento histórico. 

Grupo de Estudo – resultado da Pesquisa Coletiva de 2013 

A ideia de aproximar a graduação de História da pesquisa coletiva do PET surgiu em 2012 como demanda 

dos próprios alunos. Como a pesquisa coletiva de 2013 produziu um material bastante abundante e de 

qualidade sobre o Teatro Guaira, o PET-Hisória optou por apresentar os resultados, além dos eventos 

formais como EVINCI e Diálogos do PET, em encontros mais longos, discutindo o material levantado em 

2013. A ideia é discutir com os interessados o material levantado em arquivo, a experiência do trabalho e, 

também, como fazer a produção do curta metragem sobre o Teatro – esse curta está em produção, será 

finalizado em 2014 e pretende-se apresentá-lo na ocasião dessa atividade. 

Público alvo: alunos da UFPR e comunidade extra-acadêmica 

Oficina - 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 e teve continuação ao longo de 2013. Assim, em 2014, 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 à 

integração de alunos com a história e cultura brasileira, muitas vezes desconhecida ao chegar ao país. 

Oficina sobre Patrimônio Histórico e Arte 

Esta oficina tem por objeto aproximar os alunos do PET com o ensino e discussão sobre patrimônio e arte a 

partir da perspectiva da arqueologia pública que visa à produção de debates e participação da sociedade na 

discussão e gestão da cultura material. Em 2013 estabelecemos duas parcerias importantes: com a Escola 

Estadual Loureiro Fernandes (Ahú) e o Sesc/PR. Em ocasiões diferentes, ao longo de 2013, as Oficinas 

foram ministradas e reformuladas a partir dos contextos escolares. Dado o êxito da atividade, reafirmamos 

as parcerias e expandimos com a possibilidade de mais um campo de atuação, o Museu Paranaense. 

Assim, as atividades dessa Oficina serão divididas da seguinte maneira: 

1. Apresentação dos módulos da Oficina pelos petianos para os alunos de 1º e 2º graus do Colégio 

Loureiro Fernandes 

2.   Apresentação dos módulos da Oficina pelos petianos para os alunos do SESC/PR, parte do 

projeto Futuro Integral desenvolvido pelo próprio SESC/PR. Os petianos conduzirão as atividades 

nas escolas parceiras no contra-turno dos alunos. A supervisão será de Sérgio Rabelo, egresso do 

Curso de História da UFPR e ex-petiano. 

3. Apresentação dos módulos da Oficina pelos petianos para pessoas da terceira idade e servidores 

públicos aposentados no Museu Paranaense – esse será o primeiro ano da parceria com a 

instituição. 
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2.2. Atividades de Pesquisa 
No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

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

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

 Resultados esperados. 

1. Pesquisa coletiva: 
 

Cultura western: fronteiras, territórios, e identidades. 

 
 

Ao longo dos últimos anos o Pet-História da UFPR tem pensando diálogos interdisciplinares entre História e 
Arte como tema para a pesquisa coletiva anual. Assim, foram propostas pesquisas sobre Literatura e 
História (2011 e 2012), Literatura e Teatro (2013) e agora, para 2014, propomos um diálogo entre História e 
Cinema. Por ser um tema bastante abrangente, o grupo decidiu por um recorte pouco usual: o Western 
norte-americano. A razão pelo recorte se justifica por vários motivos, entre eles destacamos: pouco estudo 
da temática no departamento e, portanto, um maior conhecimento sobre esse gênero cinematográfico que 
marcou as narrativas e formas de identidades norte americanas e latino-americanas, possibilidade de 
estudo de História Cruzada entre o contexto norte-americano e brasileiro, aprofundar os desdobramentos do 
cinema como cultura de massa e sua relação com as histórias em quadrinho, discutir temas bastante atuais 
como violência, masculinidade, história das mulheres, etnicidade (em especial as representações de 
indígenas e mexicanos) e formas de racismo nos discursos, e, por fim, estabelecer um olhar crítico sobre os 
filmes norte-americanos e a visão de América que estão propondo em diferentes momentos ao longo do 
século XX. 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 o gênero cinematográfico de Western, sobre representações dos papéis de homens e mulheres 
nesses filmes, bem como textos sobre violência, racismo e a presença indígena; 2. Reuniões de discussão 
do material levantado: os alunos ficarão encarregados de pesquisar os filmes e roteiros dos mesmos para 
apresentar e debater com os colegas nas reuniões – nossa intenção aqui é fazer um pequeno catálogo 
sobre o tema e explorar sua potencialidade como material de apoio para professores no ensino fundamental 
e médio; 3. Reuniões administrativas: serão reuniões para organizar o material levantado, o formato do 
catálogo e a discussão dos filmes depois de sua seleção, bem como organizar os demais trabalhos de 
extensão e ensino propostos pelo grupo para 2014 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. Pretendemos, também, sistematizar o trabalho e publicar como artigo. 

 
Bibliografia inicial  
 

HOBSBAWM, E. O caubói Americano: um mito internacional? In. ___. Tempos fraturados: Cultura e 
sociedade no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 233-247. 
IZECKSOHN, VITOR. Escravidão, federalismo e democracia: a luta pelo controle do Estado nacional norte-
americana antes da Secessão. Topoi: Revista de História, Rio de Janeiro, p. 47-81, 2003. 
OLIVEIRA, LAILA T. B. O; AZEVEDO, SONIA C. S. Índios na Mira: Um Olhar Sob os Filmes do Gênero 
Western no Cinema Hollywoodiano. In: Intercom, Campina Grande, 2010. - 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2010/resumos/R23-0912-1.pdf 
SANTOS, ELOÍNA P. Riqueza cultural e mitológica do oeste estadunidense. Literatura em Debate, Frederico 
Westphalen, v. 02, n. 03, 2008. Disponível em:  
http://www.revistas.fw.uri.br/index.php/literaturaemdebate/article/view/449/814>. Acesso em: 09/02/2014. 
 
 
 
 

 
Os filmes, base da pesquisa, serão escolhidos ao longo do ano de pesquisa. 

 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2010/resumos/R23-0912-1.pdf
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2. Extensão e Pesquisa 

Parceria com o Museu Paranaense: Para 2014 o Pet-História fechou uma parceria com o Museu 

Paranaense para atividade de pesquisa e extensão. A parceria consiste em trabalhar junto ao acervo do 

Museu, com os profissionais da área de História, elaborar pesquisa por temas a serem definidos em reunião 

com o diretor, organizar acervo e publicação dos resultados. 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 - e poderão, a partir do tema escolhido, optar pelos 

desdobramentos possíveis: usar o material para a realização de trabalho de final de curso de graduação 

e/ou publicação dos resultados. O Museu Paranaense fornecerá todo o apoio logístico necessário. 

 
3. Pesquisas individuais dos atuais membros do grupo (cabe ressaltar que tivemos 03 formandos e 

que a seleção para não-bolsistas já está agendada para 12/03/2014)  
 
Listamos a seguir as pesquisas individuais dos bolsistas e não bolsistas – na sistemática do grupo ambos 
realizam pesquisas individuais supervisionadas pelos orientadores, professores do Departamento de 
História. Anualmente 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, 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.  
 
Alexandre Cozer: Prazeres romanos em poemas priápicos (orientadora: Renata Senna Garraffoni) 
Augusto Gonçalves Maynardes: A juventude universitária paranaense a partir das revistas Logos e 

Joaquim (1946-1951) (orientador: Rafael Benthien) 
Camila Flores Granella: “Nada me move, meu príncipe, senão a tua vontade": um estudo sobre a 

concepção de poder na poesia de Ibn Ammâr de Silves (orientadora: Marcella L. Guimarães) 
Felipe B. C. Castro Bastos: O 'Homem-Novo' moçambicano: perspectivas da formação identitária nacional 

sob o governo da FRELIMO 1970-1990 (orientador: Héctor Guerra Hernandez) 
Gabriel Elysio Maia Braga: Historiografia do Cinema Novo (orientador: Luiz Carlos Ribeiro) 
Gregório Moraes Mazzo: Considerações acerca do desenvolvimento do sistema de segurança social norte-

americano a partir de suas instituições políticas. (orientador: Carlos Lima) 
Ivan Lima: Entre crisântemos e araucárias: estabelecimento e institucionalização da comunidade nipo-

brasileira de Curitiba (1950-1970) (orientadora: Maria luiza Andreazza) 
Jéssica Rocha Neiva de Lima: Corpo e Sexualidade na Arte de Amar (orientador: Renata Senna 

Garraffoni) 
Karin Barbosa Joaquim:  O sentimento materno no Brasil Colonial do século XVIII (orientadora: Martha 

Hameister) 
Kelleny Brasil Rodrigues: Walt Disney e cinema de animação no século XX (orientadora: Rosane 

Kaminsky) 
Mayara Ferneda Mottin: Inserção da obra ‘Sobre mulheres Famosas’ de Boccacio no gênero de catálogos 

biográficos. ((orientadora: Ana Paula V. Martins)    
Renata Karolina Alcântara: Thomas S. Kuhn: as possibilidades de um homem e revoluções (orientador: 

Rafael Benthien) 
Shirlei Batista dos Santos: Lady Day: A formação da imagem feminina do jazz. (orientadora: Karina K. 

Bellotti) 
Suellen Carolyne Precinotto: Mídia em quadrinhos: a construção de um imaginário ocidental acerca do 
Oriente em Habibi, de Craig Thompson. (orientadora: Karina K. Bellotti) 
Willian Funke: Sé de Lisboa: estilo, técnica e fé na fundação do reino português. (orientador: Marcella L. 

Guimarães) 

 

 
 

2.3. Atividades de Extensão 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 
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 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

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

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

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

 Resultados esperados. 

a. 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 2014, convidaremos pessoas que possam desenvolver temáticas 
próximas aos debates acerca do tema da história e cinema 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. 

b. Diálogos do PET 

Este evento na sua sétima 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. 

c. O Ofício do Historiador 

Este evento de extensão que se encontra na sua sétima 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. 

d. 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 
2014 planejamos atividades sobre cinema, ensino e uma reflexão sobre a relação entre mídia e política. A 
ideia central surgiu das discussões das atividades em 2013. A estrutura será a mesma do ano de 2013: uma 
mesa com um/a estudioso/a do tema, um/a aluno/a da universidade e um membro do sindicato dos 
professores para abertura das discussões e 03 dias de apresentações de filmes e discussões organizadas 
pelos petianos e professores convidados.  

e. Participação na VII Semana Acadêmica 

O PET História, em conjunto com o Centro Acadêmico do curso (CAHIS), promoverá mesas redondas, que 
ocorrerão na VII Semana Acadêmica de História, durante o primeiro semestre de 2014. O nosso grupo 
também ajudará na organização deste evento, que será aberto a comunidade, e versará os 50 anos do 
Golpe Militar de 1964, buscando uma reflexão critica sobre as sequelas da ditadura e governos autoritários. 

f. Boletim 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. 

g. Parceria com Pets Ciências Sociais, Economia e História da UFPR com a Catamares (Cooperativa 
de catadores de lixo reciclável). 
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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. Parte dessas atividades foram 
realizadas em 2013 e seguiremos a parceria para 2014. 

h. 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. A parceria vem se desenvolvendo desde 2013 e se manterá 
em 2014. 

 

2.4. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, 
encontros locais, regionais, nacionais, outros) 

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, que pode vir a ser alterada caso surja 
novas oportunidades:  
 
- Participação no ENEH – Encontro Nacional dos Estudantes de História.   
- Participação na SIEPE – Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR –  

outubro de 2014. 
- 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 

3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

 Março 
2014 

Abril 
2014 

Maio 
2014 

Jun. 
2014 

Jul. 
2014 

Ago. 
2014 

Set. 
2014 

Out. 
2014 

Nov. 
2014 

Dez. 
2014 

Jan. 
2015 

Fev. 
2015 

Pesquisa 
Coletiva 

X X X X X X X X X X X X 

Pesquisa 
Individual 

X X X X X X X X X X X X 

Parceria 
Museu 

Paranaense 

X X X X X X X X X X   

Diagnóstico X X X X X X X X X X   

Grupo de 
estudo 
Teoria 

X X X          
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Grupo de 
estudo 

Pesquisa 
coletiva 

2013 

     X X X X X X X 

Oficina – 
História do 
Brasil para 
Estrangeiro 

     X X X     

Oficina 
Patrimônio 

e Arte 

  X X  X X X     

Café Com 
História 

 X X   X X X X    

Diálogos do 
PET 

(provável, é 
preciso 
reunião 

para fechar 
data) 

  X          

Ofício do 
Historiador 

X            

App - 
Sindicato 

 X X          

Semana 
Acadêmica 

  X          

Boletim do 
Pet 

(previsão 
de 

lançamento 
dos 

números) 

 X     X  X    

Catamares X X X X X X X X X X   

Pareceria 
Sociais e 

Mae/UFPR 

X X X X X X X X X X   

Cadernos 
de Clio 

X X X X X X X X X X X X 

 

4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

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 quinto número em 2014. 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. Cabe destacar que em 2014 nossa 
intenção é disponibilizá-la on line, estamos enviando a documentação para o sistema SER da UFPR. 
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2. Participação nas atividades das três Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História da 
UFPR. Durante o ano de 2014 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. 
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5. PARECER DO COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

_______________________________________________ 

Pró-Reitor de Graduação 

 

______________________________________________ 

Interlocutor do PET na UFPR 

 

______________________________________________ 

Coordenador(a) do Curso/Direção do Setor  

 

 

Tutor do Grupo 

______________________________________________ 
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Representante do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 


