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

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

 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

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

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

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

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados pelo Edital nº 03/2006, inscritos no lote 2, e os grupos criados pelo Edital nº 04/2007, 
inscritos no lote 3, também devem considerar no planejamento das atividades o tema ao qual se inscreveram. 

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

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

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

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

 Resultados esperados. 

Diagnóstico e avaliação do curso de História 

 

O Programa de Educação Tutorial deve abranger os âmbitos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Pensando nessa sua função mais ampla, o PET História elaborou um projeto de 

ensino, entendendo-o como o diálogo importante e necessário entre o grupo e o restante 
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do curso. Consideramos, ainda, que um olhar constante sobre a estrutura do curso é 

essencial para a manutenção de sua qualidade. 

Tendo em vista que o curso de história da UFPR tem uma avaliação externa pelo 

MEC (ENADE) não compatível com as especificidades e particularidades do curso, a 

proposta de ensino do PET História para 2009 consiste em realizar um diagnóstico 

interno.  

O PET objetiva, num primeiro momento, elaborar e aplicar um extenso 

questionário pautado na experiência e nas expectativas dos graduandos, pós-graduandos e 

professores do departamento, relacionando as informações coletadas com as informações 

institucionais. Este material será analisado pelo grupo e, em seguida, encaminhado para o 

colegiado do curso para discussão e futura continuidade do projeto. 

 

OFICINA DE ENSINO 

O Cinema na sala de aula: uma abordagem didática 

 

Aplicação junto aos professores da rede pública de ensino do manual didático 

produzido em 2007 e publicado em 2008 pelo grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Modernidade e Pós-Modernidade: Definições, Problemas e Reflexões.  
 

A pesquisa coletiva para 2009 visa suprir uma necessidade constatada no currículo 

referente aos debates e às teorias da Pós-Modernidade. Para tanto, vamos realizar leituras 

e discussões de textos considerados clássicos acerca do assunto.  
 

ANDERSON, Perry. As Origens da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1999. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Ética e Pós-modernidade. São Paulo. Paulus, 1997. 
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_________ Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 

 

_________ Mal-Estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

 

CONNOR, Steven. Cultura Pós-Moderna. Introdução às teorias do contemporâneo. São 

Paulo: Ed. Loyola, 1993. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1995-1997. 

 

DIEHL, Astor Antônio. Vinho Velho em Pipa Nova. O Pós-Moderno e o Fim da 

História. Passo Fundo: EDIUPF, 1997. 

 

_________ A propósito do texto. Epistemologia pós-moderna, texto e conhecimento: a 

visão de um historiador. In: Revista Diálogos, Universidade Estadual do Maringá, v. 1, n. 

35, p. 27-30, 1998. 

 

EAGLETON, Terry. As ilusões do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1998. 

 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da Modernidade. São Paulo:Ed. Unesp, 1991. 

 

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 

2000. 

 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 2007. 

 

JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São 

Paulo: ED. Ática, 1997. 

 

LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. Os Tempos hipermodernos. São Paulo: 

ED. Barcarolla, 2004. 

 

LYOTARD, Jean-François. O Pós-Moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 

 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (et al.).Pós-Modernidade. Campinas: Unicamp, 1995. 

 

RÜSEN, Jörn. Conscientização Histórica frente à Pós-Modernidade: A História na era da 

“Nova Intransparência”. In: Revista História: Questões & Debates. Ano 10 Números 18 

e 19 junho/dezembro 1989. 

  

SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as Ciências na transição para uma 

ciência pós-moderna In: Revista Estudos Avançados v. 2 n.2 mai/ago1988. 

 

TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

VATTIMO, Gianni. O Fim da Modernidade. Niilismo e hermenêutica na cultura Pós-

Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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Pesquisas Individuais 

 

Cada aluno(a)  - bolsistas e voluntários(as) – vai desenvolver sua pesquisa individual 

sobre temas como: representações do feminino na arte antiga; mulheres na Idade Média; 

representações da masculinidade na modernidade; poesia e história; música e história; 

filografia renascentista italiana; historiografia brasileira; racismos; imagem e história; 

pensamento iluminista; história social da família.  

  

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

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

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

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

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

 Resultados esperados. 

 

O Conhecimento Historiográfico em Debate: 

Reaproximando os Professores da Universidade  
 

Compreendemos que a extensão universitária deve funcionar como uma via de 

duas mãos, na qual a Universidade entra com conhecimentos científicos e/ou 

especializados e a comunidade que na sua dinâmica própria apresenta os desafios e 

também se beneficia com a interlocução com a Universidade. Tendo isso em vista, assim 

como as especificidades da disciplina e do curso de História, procuramos elaborar um 

projeto que aproximasse nosso grupo da realidade da rede pública de ensino de nossa 

cidade, pois, reafirmamos nossa posição de que a extensão deve estar relacionada com o 

ensino e a pesquisa. 

Percebemos na comunidade escolar uma dificuldade no acesso ao conhecimento 

historiográfico produzido pela universidade e também no ingresso dos docentes em cursos 

de pós-graduação da área. Neste sentido, propomos a criação de um grupo fixo de 

discussão envolvendo o grupo PET-História e professores(as) da rede pública de ensino, 

objetivando reaproximá-los(as) do meio acadêmico através da leitura e análise de obras de 

referência da historiografia, buscando criar um espaço de compartilhamento de diferentes 

interpretações, tanto dos(as) petianos(as) quanto dos professores(as) envolvidos(as). Da 

mesma forma, pretendemos realizar uma aproximação dos(as) alunos(as) futuramente 

licenciados(as) em História, do cotidiano e das dificuldades vividas por estes(as) 

professores(as). 

Para a concretização deste projeto será utilizado o próprio espaço da Universidade, 

convidando os(as) professores(as) para a realização de reuniões mensais, nas quais haverá 
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a discussão de um livro por encontro, levando em conta que a leitura deve ser feita por 

todos(as) os(as) participantes previamente à reunião. Pretende-se ainda ao final do projeto 

a produção de um material didático como resultado das discussões. Portanto, nosso 

projeto se caracteriza por uma participação ativa de todos(as) os(as) participantes, não 

ficando a cargo dos(as) petianos(as) a apresentação e explicação do conteúdo, valorizando 

o diálogo e o conhecimento de todos(as) os(as) envolvidos(as), proporcionando a troca 

efetiva que caracteriza a extensão.  

 

Bibliografia Sugerida: 

 

ARIÈS, Philippe, "Para uma história da vida privada", História da Vida Privada 3 

(dir. Philippe Ariès e Georges Duby), Porto, Edições Afrontamento, 1990. 

BASTOS, A.F. [et al.]. O Cinema na sala de aula: uma abordagem didática. 

Coordenação: MARTINS, A. P. V. Curitiba: UFPR, PET-História, 2008.   

BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor, 2002 

CHARTIER, Roger. “Construção do Estado Moderno e Formas Culturais”. In: A 

História Cultural: Entre Práticas e Representações. Lisboa: Difel, 1990. pp. 215-229. 

DESAN, Susan. Massa, comunidade e ritual na obra de E. P. Thompson e Natalie Davis. 

In: HUNT, Lynn (org.). A Nova História Cultural. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São 

Paulo: Martins Fontes, 1992, pp. 63-96. 

DOSSE, François. A História. Trad. Maria Elena Ortiz Assumpção. Bauru: Edusc, 2003. 

ELIAS, Norbert e SCOTSON, John L.. “Introdução: ensaio teórico sobre as relações 

estabelecidos-outsiders”. In: _____ e _____. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia 

das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 

Editor, 2000. pp. 19-50. 

FINLEY, Moses. A política no mundo antigo. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1985. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

GINZBURG, C. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário” In ________. Mitos, 

Emblemas e Sinais: morfologia e história. São Paulo: Cia das Letras, 1989. pp. 143-179. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso. Os motivos edênicos no 

descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1985. 
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REVEL, Jacques. História e Ciências Sociais: os paradigmas dos Annales. In: A 

Invenção da Sociedade. Lisboa: Difel, 1990, pp. 10-41. 

THOMPSON, E.P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular 

tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

 

CAFÉ COM HISTÓRIA 

 

Atividade mensal voltada à comunidade com o objetivo de debater temas atuais e 

acadêmicos de interesse geral. Esta atividade conta sempre com convidados de fora da 

Universidade e também de professores(as) da comunidade acadêmica, não 

necessariamente da UFPR. 

 

DIÁLOGOS DO PET 

 

Este evento, na sua terceira edição, é de caráter interdisciplinar e tem como objetivo 

promover a integração entre os grupos da área de ciências humanas, oportunizando a 

apresentação das pesquisas coletivas e individuais dos grupos de História, Ciências 

Sociais, Filosofia e Direito. Destacamos que esta atividade tem gerado um excelente 

espaço de debate e de interlocução entre os gupos PET envolvidos. 

 

OFÍCIO DO HISTORIADOR 

 

Este evento de extensão visa informar os ingressos no curso de graduação em História das 

diferentes possibilidades de atuação profissional do historiador, contando com a 

participação de especialistas desta área que atuam na pesquisa, no ensino e em outras 

instituições como museus e arquivos.  

 

CADERNOS DE CLIO 

Trata-se de uma revista acadêmica produzida pelo grupo com o objetivo de publicar 

artigos e resenhas de alunos de graduação ou de recém-graduados de História da UFPR e 

de outras universidades brasileiras. O número 1 da revista está pronto, aguardando 

somente a liberação da verba de custeio. 
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2.4. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, 

encontros locais, regionais, nacionais, outros) 

SULPET 

Feira de Profissões da UFPR 
EVINCI – apresentação da pesquisa coletiva e das pesquisas individuais 
EREH – Encontro Regional dos Estudantes de História  
ENEH – Encontro Nacional dos Estudantes de História 
Encontro Nacional da ANPUH 
 
 
 
 
 

 
 
3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

 
Projeto de Pesquisa: Março/2009 a Fevereiro/2010.  
Projeto de Extensão: Março/2009 a Fevereiro/2010.  
Projeto de Ensino: Março/2009 a Novembro/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

 

Não podemos prever a participação em outros eventos porque não há 
rubricas específicas como passagens e diárias para os alunos. 
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5. PARECER DO COMITÊ LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local e Data: 
 
 
 

_______________________________________________ 
Pró-Reitor de Graduação 

 
 
 

______________________________________________ 
Interlocutor do PET na IES 

 
 
 

______________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso 

Nome: 
 
 
 

Ana Paula Vosne Martins 
Tutor do Grupo 

 
 
 

______________________________________________ 
Representante do Comitê Local de Acompanhamento 

Nome: 
Função: 


