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1.    IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
1.2. Grupo: PET- História 
1.3. Home Page do Grupo: http://pethistoriaufpr.wordpress.com/ 
1.4. Data da Criação do Grupo: 1992  
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos):  .......................................... 
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: História 
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( X) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome da Tutora: Renata Senna Garraffoni  
1.9. E-Mail da Tutora: resenna93@hotmail.com 
1.10. Titulação e área: Doutora em História 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): setembro de 2010 
1.12. Interlocutor do PET na IES: Alexandre Ramazzotte 
1.13. E-Mail do Interlocutor: ramazzotte@ufpr.br 
1.14. Pró-Reitor de Graduação: Maria Amélia Sabbag Zainko 
1.15. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: prograd@ufpr.br 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS: 
 
a) Quadro de identificação: 
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período letivo que está cursado e o 
coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo cursado, conforme quadro abaixo. 
 

Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Alexandre Cozer 2011 2011 5 0,8964 

Amanda Zattera 2011 2011 5 0,876 

 Camila Longo  2010 2011 7 0,7771 

Camila Flores 2011 2012 5 0,8180 

Davi Cézar C. Pradi 2008 2008 deixou o PET 
em fevereiro de 

2013 

 0.7191 

Felipe B. C. Castros Bastos 2012 2012 3 0,9240 

Gabriel Elysio Maia Braga 2012 2012 3 0,8760 

Gabriela Larocca 2010 2010 7 0,9030 

mailto:resenna93@hotmail.com


Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Ivan Araújo 2011 2012 5 0,740 

Kelleny Brasil Rodrigues 2012 2012 3 0,8540 

Luis Fernando Costa Cavalheiro 2009 2009 concluiu o curso 
no segundo 
semestre de 

2012. 

0,8978 

Jéssica Rocha Neiva de Lima 2012 2012 3 0,9460 

Natascha Eggers 2010 2011 7 0,8960 

Willian Funke 2011 2012 5 0,8753 

Nome dos não bolsistas Ingresso na IES 

 
Ingresso no PET Período letivo atual Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Augusto Gonçalves Maynardes 2011 2012 5 0,8279 

Gregório Moraes Mazzo 2011 2012 5 0,9224 

Rayanna Farias 2010 2011 7 0.8432 

 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-
bolsista em particular, justifique. 
 
NADA A DECLARAR 
 
c) Pesquisas individuais em andamento: 
 
Bolsista: Alexandre Cozer 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Prazeres romanos em poemas priápicos. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni – DEHIS: 
UFPR. 
 
Bolsista: Amanda Zattera 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Uma análise histórica sobre o Decamerão de Giovanni 
Boccaccio (1313-1375): a florescência da sabedoria medieval. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Marcella Lopes Guimarães – DEHIS: 
UFPR 
 
Bolsista: Camila Longo 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Ana Terra: romance histórico e representação de gênero.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof.ª Dr.ª Roseli Boschilia – DEHIS: UFPR 
 
Bolsista: Camila Flores 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Ibn Ammar e as possibilidades de um poeta em Al-Andaluz 
(século XI) 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Marcella Lopes Guimarães – DEHIS: 
UFPR 
 
Bolsista: Davi César Cavali Pradi. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: À margem da norma: O esquadro do psiquiatra na construção 
da sexualidade desviante.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Ana Paula Vosne Martins – DEHIS 
UFPR. 
 
Bolsista: Felipe B. C. Castro Bastos 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Violência, posse de terra e grilagens no Oeste do 
Paraná: pioneirismo, relações de poder e disputas pela memória oficial de Cascavel (1940-1960) 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof.ª Dr.ª Roseli Boschilia – DEHIS: UFPR 



 
Bolsista: Gabriel Elysio Maia Braga 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Tropicalismo e Cinema: uma visão da contracultura brasileira. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro – DEHIS: UFPR 
 
Bolsista: Gabriela Larocca 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: o 
Capitalismo e a Família Norte-Americana em O Massacre Da Serra Elétrica (1973 – 1979) 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Dennison de Oliveira – DEHIS: UFPR. 
 
Bolsista: Ivan Araújo 
Titulo da pesquisa/Tema de estudo: Formas de poder e a paz em Palmares 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Luiz Geraldo Silva – DEHIS: UFPR 
 
Bolsista: Kelleny Brasil Rodrigues 
Título da pesquisa/Tema de estudo: História e Ficção: Walt Disney e cinema de animação no 
século XX. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Rosane Kaminski 
 
Bolsista: Luis Fernando Costa Cavalheiro 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Uma palavra vale mais que mil imagens: as representações 
dos judeus nos sermoes de auto-de-fé da inquisição portuguesa (1612-1620)  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Andréa Doré – DEHIS: UFPR. 
 
Bolsista: Jéssica Rocha Neiva de Lima 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Corpo e Sexualidade na Arte de Amar 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni – DEHIS: 
UFPR. 
 
Bolsista: Natascha Eggers 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Egito Antigo e o Imperialismo britânico no século XIX. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni – DEHIS: 
UFPR. 
 
Bolsista: Willian Funke 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Sé de Lisboa: estilo, técnica e fé na fundação do reino 
português.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Marcella Lopes Guimarães – DEHIS: 
UFPR 

 

Não Bolsista: Augusto Gonçalves Maynardes 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Trabalhadores na Estrada de Ferro do Paraná (1880-1885) 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profª. Drª. Joseli N. Mendonça – DEHIS: UFPR 
 
 
Não Bolsista: Gregório Moraes Mazzo 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Considerações acerca do desenvolvimento do sistema de 
segurança social norte-americano a partir de suas instituições políticas. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Carlos Alberto Medeiros Lima – DEHIS: 
UFPR.  
 
Não Bolsista: Rayanna Farias 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Djalma Santos no Clube Atletico Paranaense: possibilidades para o 
Atletico de 1970 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro – DEHIS: UFPR.  

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 



3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 
Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes 
 

Natureza da Atividade Realizada: Ensino 
 

Tema: Diagnóstico e Avaliação do Curso de História 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan  Fev  Mar X Abr X Mai X Jun X Jul  Ago  Set  Out X Nov X Dez  

Público Alvo: Alunos do curso de graduação em História da UFPR (Diurno e Noturno) 
 

Descrição da Atividade: Levantamento de dados, por meio de questionários impressos, a respeito 
do perfil socioeconômico dos alunos; investigação acerca das considerações sobre a infraestrutura 
do curso e da universidade; avaliação do currículo, disciplinas e desempenho dos professores em 
suas funções.  
 

Promotores da atividade: Grupo PET- História.  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História.     
 

 
Justificativa para realização da atividade: Realizada ao longo do ano esta atividade foi formulada 
para dar subsídios dos problemas encontrados perante o Colegiado do curso, visando assim criar 
um canal de comunicação entre os alunos e a Coordenação, oferecendo um espaço para as 
opiniões referentes a performance dos professores e alunos em sala de aula, além do ambiente e 
das condições de ensino. Tal atividade já vem sendo realizada há alguns anos e em 2012 foram 
divulgados os resultados obtidos no diagnóstico aplicado durante o ano anterior, sendo visível para 
todos os envolvidos e outros interessados.  

 
Resultados esperados com a atividade:  
- Verificar como foram desenvolvidas as disciplinas avaliadas, buscando observar se os problemas 
apontados inicialmente se encontram resolvidos ou em processo de resolução; 
- Melhorar o diálogo entre professor/ aluno, criando um espaço para a divulgação da opinião geral 
dos discentes e propiciando a inclusão das necessidades levantadas por eles na elaboração da 
grade curricular e dos programas das disciplinas do curso. 
- Possibilitar uma autoavaliação dos estudantes acerca do seu próprio desempenho dentro e fora da 
sala de aula.  
- estudo de evasão 

 
Resultados alcançados com a atividade: Os resultados mostraram-se positivos, tendo em vista 
que a atividade contou com a participação e interesse da maioria dos alunos do curso. Os dados 
coletados e analisados pelo grupo serão novamente encaminhados para o Colegiado em 2013, 
visando continuar subsidiando discussões e diálogo acerca do currículo, andamento das disciplinas, 
infraestrutura da Universidade em geral e relação entre os discentes e docentes. 

 
Comentário geral: A atividade contou com a participação de todos os alunos do PET e os envolveu 
na prática de pesquisa de investigação de natureza quantitativa. Cabe ressaltar que o método e as 
técnicas utilizadas estão sendo aperfeiçoadas a cada ano, a partir de problemas detectados nas 
aplicações anteriores e discussões teórica e metodológicas mais aprofundadas. 
 

 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Literatura e Sociabilidade na Curitiba de Dalton Trevisan. 
 
Pesquisa coletiva do PET-História. 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan  Fev  Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

 



Descrição da atividade de pesquisa: A pesquisa coletiva de 2012 deu continuidade ao estudo da 
relação entre os campos da História e Literatura, problematizando-se a importância de obras 
literárias como documento para o historiador e questionando como o estudo de uma vanguarda 
literária proporciona uma reflexão crítica sobre sociedade, exclusão e cidadania. Inspirados por 
estudos anteriores buscou 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 o grupo se focou na Revista Joaquim, editada por Trevisan entre 
1946-1948, cuja coleção completa se encontra na biblioteca pública de Curitiba.  

 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni  
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
Professores do Departamento de História; Profª. Drª. Anamaria Filizola – professora do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculo da UFPR. 
 

 
Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: Notou-se que o currículo do curso 
possuía poucas opções para os estudantes interessados na relação de estudo entre História e 
Literatura, assim como o papel de escritores regionais com alcance nacional como Dalton Trevisan. 
Por meio de discussões e leituras procurou-se estabelecer um diálogo das duas áreas, assim como 
se aprofundar em referenciais teóricos e analise de fontes. Sendo assim, a pesquisa teve a 
especificidade de unir estudos literários com trabalho de arquivos abrindo novas formas de abordar 
os espaços de circulação de saber e vivência da cidade de Curitiba nos anos de 1940. 

 
Resultados esperados com a pesquisa: Aprofundar o diálogo entre História e Literatura, desta vez 
se focando em um escritor nacional que por meio de sua produção literária retratava a experiência 
histórico-cultural vivenciada por Curitiba e sua crescente modificação, proporcionado aos alunos um 
contato com um tipo diferente de fonte, além da percepção acerca da a circulação das ideias, as 
preocupações literárias e os espaços de sociabilidade do grupo que se reuniu em torno da revista 
Joaquim.  
 

 
Resultados alcançados com a pesquisa: Os graduandos aprofundaram seu conhecimento do 
estudo da literatura, mais especificamente a revista, como fonte histórica, além de estudar um grupo 
de escritores e artistas que se voltavam para a cidade de Curitiba. Com a conclusão da pesquisa, 
seus resultados serão apresentados e avaliados em outubro de 2013 no 21º Evento de Iniciação 
Científica da Universidade Federal do Paraná (EVINCI).  Dois desdobramentos não previstos no 
plano inicial acabaram sendo desenvolvidos ao longo de 2012 graças às oportunidades que se 
abriram ao longo da realização das discussões: 1. Realização de encontros e discussões com a 
professora Dra Anamaria Filizola, professora titular do Departamento de Letras da UFPR, com 
doutorado Teoria Literária e que possui interesse, conhecimento e estudos acerca de Dalton 
Trevisan, publicando e apresentando em eventos afora. 2. O interesse dos estudantes do grupo se 
estendeu para outro evento que será realizado em abril de 2013 em dois dias distintos tendo como 
objetivo a apresentação por parte dos alunos, para todos os interessados, dos resultados de 
pesquisa. O evento terá como nome “Lugares do Jovem Vampiro: Espaços de Sociabilidade em 
Curitiba na Joaquim”. 
 

 
Comentário Geral: As discussões impulsionadas pela pesquisa foram muito proveitosas e 
interessantes, permitindo ao grupo trabalhar com um assunto pouco aprofundado. Tal interesse 
levou à apresentação de trabalhos envolvendo o tema e influenciou a escolha do tema da pesquisa 
de 2013, que se focará novamente na cidade de Curitiba.  Foi possível também estabelecer um 
diálogo e abertura de novos campos de pesquisa entre os campos da História, Sociologia e 
Literatura.  

 
Natureza da Atividade Realizada: Extensão - Oficina de História  
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Oficina 
 



Tema: História – O Ofício do Historiador 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  X Abr   Mai  Jun   Jul Ago Set Out Nov Dez 

 
Público Alvo: Alunos ingressantes no curso de História (diurno e noturno) em particular, mas 
aberto a alunos de outros períodos e, também, os que pensam em estudar História. 
 

 
Descrição da Atividade: O evento foi composto por três dias com temáticas diferentes e tendo 
como convidados historiadores que atuam nas seguintes áreas: memória, ensino e pesquisa, 
respectivamente em museus, escolas e na própria universidade.  
 

 
Promotores da atividade: Grupo PET- História  

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Museu Paranaense, Museu 
do Holocausto de Curitiba, Colégio Dom Bosco e Cursinho Em Ação.  
 

 
Justificativa para realização da atividade: O evento que está em sua quarta edição visa informar 
e esclarecer dúvidas, tanto dos alunos ingressantes como dos que já estão no curso, acerca das 
possibilidades e da diversidade de atividades que o profissional formado em história pode exercer.  
 

 
Resultados esperados com a atividade:  
- Apresentar quais são as possibilidades de trabalho com o diploma de historiador, seja com 
licenciatura ou bacharelado.  
- Desvendar o cotidiano, assim como dificuldades e peculiaridades, do profissional que trabalha com 
História, além da troca de experiências.   
- Proporcionar a possibilidade de entrar em contato com profissionais que já atuem como 
historiadores, em diversos âmbitos da sociedade, de preferência contrapondo-os.  
 

 
Resultados alcançados com a atividade: A atividade se mostrou profícua, na medida em que 
reuniu alunos de diferentes períodos, que puderam entrar em contato com universos fora de sala de 
aula, sendo assim apresentados a diversas possibilidades de trabalho. 
 

 
Comentário geral: Pelo sucesso do evento e a obtenção do resultado esperado, pretendemos 
continuar realizando tal oficina em 2013, diversificando os temas e convidados.  
 

 
Natureza da Atividade Realizada: Extensão, Café com História (Palestra) 
 

 
Tema: Café com História: Tertúlia, memória e bate papo com Sérgio Odilon Nadalin e Carlos 
Antunes Santos.  

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr  X Mai  Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 
Público Alvo: Alunos da UFPR. 

 
Descrição da Atividade: Os professores doutores Sérgio Odilon Nadalin e Carlos Antunes Santos, 
recém aposentados do Departamento de História da UFPR, foram convidados para uma conversa 
com os alunos e participantes tendo como tema a memória da Universidade durante as décadas de 
1960 e 1970, sendo que ambos vivenciaram tal ambiente juntos como alunos e, posteriormente, já 



como docentes. 
 

 
Promotores da atividade: PET - História 
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

 
Justificativa para realização da atividade: Este evento possuiu os objetivos iniciais de possibilitar 
aos alunos um maior contato com os professores convidados e um maior acesso à suas 
experiências como discentes e posteriormente docentes da universidade, assim como relatos do 
clima estudantil na época, do próprio curso de História e suas mudanças.  
 

 
Resultados esperados com a atividade: Incentivar o diálogo e a troca de experiências entre 
alunos e professores, estabelecendo assim uma maior proximidade entre ambos.  
 

 
Resultados alcançados com a atividade: Este evento foi diferenciado dos realizados ano passado 
pelo fato de convidarmos dois professores que foram colegas de faculdade e depois colegas dentro 
do Departamento de História, possuindo vivência dentro do curso de graduação da UFPR. Sendo 
assim, foi possível uma troca de memórias, interesses e experiências entre ambos e o público que 
compareceu ao evento.   
 

 
 
Natureza da Atividade Realizada: Evento de extensão - debate 
 

 
Tema: Diálogos do PET – Encontro dos PETs Ciências Sociais, Economia, Filosofia, História e 
Psicologia da UFPR. 
 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov X Dez 

 
Público Alvo: Integrantes dos PETs envolvidos; alunos dos cursos de graduação em História, 
Ciências Sociais, Filosofia, Economia e Psicologia da UFPR e de outras instituições de ensino. 
 
 

 
Descrição da Atividade: Em sua sexta edição, o “Diálogos do PET” é uma iniciativa que começou 
com os PETs dos cursos de História, Ciências Sociais, Direito e Filosofia da UFPR, a fim de 
proporcionar aos bolsistas um espaço para a apresentação e debate de suas pesquisas individuais, 
além de promover a integração entre os grupos e a articulação dos saberes. A partir do ano de 2011 
os PETs de Psicologia e Economia passaram a também integrar o evento. Contudo, em 2012 em 
virtude da greve que paralisou as atividades da universidade por praticamente quatro meses o 
evento teve que ser remodelado para integrar o novo calendário, criando-se uma exceção. Sendo 
assim foi elaborado um encontro de dois dias em que cada grupo PET, com exceção do Direito, 
apresentou suas atividades internas, como pesquisa, e externas, voltadas para um público em geral. 
Foi aberto o espaço para troca de experiências, dificuldades e curiosidades, causando uma 
interação entre os integrantes e tutores.  
 

 
Promotores da atividade: Grupos PET - Ciências Sociais, Economia, Filosofia, História e 
Psicologia da UFPR..  

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Departamento de 



Antropologia, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Filosofia, Departamento de 
Economia, Departamento de Psicologia. 
 

 
Justificativa para realização da atividade: Promover a integração entre os grupos PET a partir da 
apresentação e debate referente aos resultados das atividades exercidas ao longo de 2012, 
possibilitando que cada grupo conheça um pouco mais do trabalho do outro. 
 

 
Resultados esperados com a atividade: Pretendeu-se promover um diálogo sobre os temas 
desenvolvidos nas cinco áreas, com a apresentação por parte dos integrantes e também 
proporcionar um espaço de confraternização.  
 

 
Resultados alcançados com a atividade: O evento proporcionou a integração e aproximação 
entre os grupos, sanando curiosidades e dúvidas em relação aos trabalhos, reuniões e 
peculiaridades de cada área. Também foi possível estabelecer uma relação para o desenvolvimento 
e desdobramento de futuras atividades em conjunto ao longo de ano de 2013, entre elas uma 
parceria inédita dos Pets Ciências Sociais, Economia e História com os catadores de lixo reciclável 
da cooperativa Catamares de Curitiba.  
 

 
Comentário geral: Este evento tem, ao longo de suas seis edições, proporcionado o exercício de 
integração e interdisciplinaridade entre os PETs participantes. No ano de 2013 a sétima edição do 
evento retornará aos moldes antigos com a apresentação das pesquisas coletivas e individuais dos 
integrantes. 

 
Natureza da Atividade Realizada: Extensão, Café com História (Palestra) 
 

 
Tema: Café com História: Curitiba e vida universitária: final dos anos 70 e início dos anos 80.   
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

 
Jan Fev Mar Abr Mai  Jun X    Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

 
Público Alvo: Discentes e docentes da UFPR e de outras instituições de ensino; comunidade 
interessada no tema.  
 

 
Descrição da Atividade: As professoras do Departamento de História, Marion Brepohl e Ana 
Paula Vosne Martins se dispuseram a compartilhar suas experiências como alunas da Universidade 
Federal do Paraná durante as décadas de 1970 e 1980.  
 

 
Promotores da atividade: PET- História. 
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  
 

 
Justificativa para realização da atividade: Tendo em vista a greve que se estendeu em 2012, o 
grupo teve a ideia de fazer um evento voltado para tal momento que a universidade estava 
vivenciando, convidando assim as duas professoras que participaram do movimento estudantil nas 
décadas de 1970 e 1980 para comentar suas experiências como participantes e também opiniões e 
visões acerca de outras greves e da própria universidade durante a Ditadura Militar,  

 
Resultados esperados com a atividade: Proporcionar um evento durante a greve para debatê-la 



e discutir outros eventos similares, além de estabelecer um diálogo entre as experiências das 
professoras e as vividas pelo público participante.  
 

 
Resultados alcançados com a atividade: Ambas as convidadas proporcionaram um interessante 
debate, compartilhando experiências e memórias pessoais, possibilitando assim o estabelecimento 
de um diálogo da greve vivenciada pelos estudantes e profissionais com situações passadas. O 
evento também se mostrou proveitoso na medida em que aproximou as experiências entre 
discentes e docentes.  
 

 

Natureza da Atividade Realizada: Mini Curso de extensão 
 

Tema: Cinema Militante na APP.  

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr  Mai X Jun X Jul Ago  Set X Out X Nov  Dez 

 
Público Alvo: Professores associados à APP – Sindicato; Alunos integrantes do PET-História 
 

 
Descrição da Atividade: Realizado em parceria com a APP - Sindicato desde o ano de 2009 o 
evento vem sofrendo modificações e em sua quarta edição teve como tema o cinema político 
inspirado nos ideais de maio de 1968, na Europa. Neste ano de 2012, o evento ocorreu em dois 
meses no primeiro semestre, com dois dias de apresentações por mês, e dois meses no segundo 
semestre, dom dois dias de apresentações igualmente. Foram trabalhados ao todo oito filmes, entre 
eles longas e documentários, o que não tornou o evento cansativo, puxado e possibilitou a 
participação dos associados e dos estudantes do PET. As apresentações foram moldadas no 
seguinte sistema: exibição dos filmes escolhidos e posteriormente a apresentação e levantamento 
de pontos e questões por duplas de alunos ou por algum professor convidado.  
 

 
Promotores da atividade: Grupo PET História e APP – Sindicato. 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História UFPR  

 
Justificativa realização da atividade: Um dos objetivos para a realização deste mini-curso era o de 
promover o diálogo entre o PET e a APP – Sindicato e também da relação com o cinema, a sala de 
aula e produções de cunho político e social. Buscou-se também um maior contato com os 
professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, sejam eles historiadores ou não, 
percebendo suas experiências e agregando-as a nossa formação como educadores.  
 

 
Resultados esperados: O mini curso pretendeu a troca de experiência profissionais, assim como 
abordar e discutir produções cinematográficas com cunho de intervenção política e social das 
diversas problemáticas sociais.  

 
Resultados alcançados: A parceria com a APP – Sindicato e o evento mostraram-se muito 
interessantes, pois houve a troca de experiências cotidianas do trabalho em sala de aula, por parte 
dos professores, com as reflexões que a academia tem proporcionado acerca do estudo do cinema, 
com os petianos. As discussões se mostraram 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. 
 

 
Comentário Geral: O evento desdobrou-se no planejamento de mais duas atividades que deveriam 
ser realizadas em 2012. Seriam elas: 1. Realização de um documentário sobre os 65 anos do 
sindicato dos professores do Paraná para comemorar a data. Essa atividade seria coordenada pelo 
PET-História junto com a APP e englobaria 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 



ajudariam na organização dos arquivos do Sindicato. Infelizmente, tais atividades não foram 
realizadas tendo em vista a greve, com a suspensão das aulas e mudança no calendário, e a 
dificuldade em realizar as reuniões. A parceria com o curso noturno de História não foi possível por 
falta de equipamentos necessários e de recursos humanas. De tal forma as atividades foram 
suspensas, podendo ser posteriormente repensadas quando os problemas citados forem sanados. 
Apesar de tais contratempos, a parceria com a APP continuará sendo desenvolvida e o evento de 
cinema será realizado novamente em 2013. 
 
 

 
Natureza da atividade realizada: Extensão, Café com História (Palestra) 
 

 
Tema: Café com História: Nazismo em Terra Brasilis: o debate da historiografia brasileira.  
  

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago  Set Out X Nov  Dez 

 
Público Alvo: Alunos do curso de graduação em História da UFPR; Comunidade interessada no 
tema.   

 
Descrição da Atividade: A professora doutora Taís Campelo Lucas, docente do Departamento de 
História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul debateu temas como o nazismo e 
o neonazismo no Brasil, além do debate historiográfico que circula tais áreas.  
 

 
Promotores da atividade: Grupo PET – História 
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História; Profª. Drª. Martha Daisson 
Hameister.  
 

 
Justificativa realização da atividade: Aproveitando a estadia da professora Taís na cidade de 
Curitiba o grupo achou interessante convidá-la para uma conversa e explanação acerca das áreas 
em que possui especialidade, que são de grande interesse dos alunos.  

 
Resultados esperados: Abordar a experiência e debate acerca do neonazismo no Brasil e a 
opinião da historiografia sobre tal tema, além de proporcionar o encontro dos estudantes com uma 
professora vinda de outra universidade.  
 

 
Resultados alcançados: Os resultados alcançados foram extremamente satisfatórios. A palestra 
ministrada pela professora desencadeou em um debate entre os participantes. Foi possível também 
a troca de experiências entre as duas universidades e uma conversa acerca do processo que 
envolve pesquisa e desenvolvimento de uma tese.  
 

 
 
Natureza da Atividade Realizada: Extensão, Café com História (Palestra) 
 

 
Tema: Café com História: O historiador, o trabalho de pesquisa e a escrita da história.  

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr   Mai Jun Jul Ago Set Out Nov X Dez 

 

http://lattes.cnpq.br/7243469787668339
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Público Alvo: Alunos da UFPR; Comunidade interessada no tema. 

 
Descrição da Atividade: O professor doutor Diogo da Silva Roiz ministrou uma palestra tendo 
como foco temas desenvolvidos em suas pesquisas: a história da historiografia, escrita da história e 
o trabalho do historiador. Além disso, o evento contou com a divulgação e lançamento de livros do 
convidado: “As transferências culturais na historiografia brasileira”, “Linguagem, cultura e 
conhecimento histórico” e “Os caminhos (da escrita) da história e os descaminhos do seu ensino”.  
 

 
Promotores da atividade: PET - História  
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História e Programa de Pós-
Graduação em História da UFPR.  
 

 
Justificativa para realização da atividade: Tendo em vista que o professor Diogo estava 
realizando seu doutorado em História na UFPR o PET achou interesse convidá-lo para um evento 
para que pudesse discutir com os alunos da graduação questões sobre historiografia, teoria da 
história e o próprio ofício do historiador.  
 

 
Resultados esperados com a atividade: Propiciar aos alunos o debate e a discussão a respeito 
do tema, assim como auxiliar os alunos em disciplinas da graduação como Teoria da História e 
Historiografia Brasileira.  
 

 
Resultados alcançados com a atividade: A palestra ministrada pelo professor possibilitou a 
exploração mais detalhada de diversas questões cruciais para o historiador, presentes em diversas 
disciplinas do curso. Foi possível também uma aproximação e diálogo entre a graduação e o 
programa de pós-graduação.  
 

 
Natureza da atividade realizada: Ensino - Grupo de Estudos 

 
Tema: Grupo de Estudos de Teoria da História I 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set X Out X Nov  Dez 

 
Público Alvo: Alunos da disciplina de Teoria da História I do curso de graduação em História/UFPR. 
 

 
Descrição da Atividade: Os alunos do PET-História tendo observado o interesse e eventual 
dificuldade dos alunos, além dos debates realizados na disciplina de Teoria da História I ministrada 
ao longo do primeiro semestre de 2012, organizou um grupo de estudos de modo que auxiliasse os 
estudantes acerca dos textos e das atividades propostas em sala. Durante a explanação de textos e 
atividades propostas pela professora era aberto um espaça para dúvidas, questionamentos e 
levantamentos.  

 
Promotores da atividade: Grupo PET História. 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História; Professora Dra. Karina 
Bellotti.  
 



 
Justificativa realização da atividade: Proporcionar um espaço de questionamento e debate sobre 
as obras e avaliações propostas na disciplina de Teoria da História I, além de facilitar e proporcionar 
ajuda aos alunos ingressantes no curso, que geralmente apresentam muita dificuldade em tal 
disciplina.  

 
Resultados esperados: Pretendemos, com essa atividade, incentivar o debate acerca de questões 
teórico-metodológicas que permeiam a construção de saberes ligados ao trabalho do historiador, 
Assim, esperamos auxiliar na formação de um olhar crítico as práticas acadêmicas e suas 
aplicabilidades. 
 

 
Resultados alcançados: O grupo de estudos contou a participação da maioria dos alunos do 1° 
período da graduação do curso de História (Licenciatura e Bacharelado). O grupo obteve frutíferas 
discussões dos textos da disciplina e conseguiu auxiliar o trabalho dos estudantes de forma 
satisfatória.  

 
Comentário Geral: Os estudos em grupo serão realizados novamente no ano de 2013 ainda 
voltados para os alunos de Teoria da História I disciplina que será ministrada pela Professora. Dra. 
Martha Hameister. 

 
Natureza da Atividade Realizada: Ensino - Grupo de estudos 
 

 
Tema: Grupo De Estudos: Memória 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev X Mar X Abr   Mai Jun Jul Ago Set Out Nov X Dez 

 
Público Alvo: Alunos da UFPR; Comunidade interessada no tema. 

 
Descrição da Atividade: Os alunos do PET-História, tendo observado o interesse dos alunos e os 
debates realizados acerca dos temas relacionados à Memória, organizou um grupo de estudos de 
modo que auxiliasse os estudantes acerca de textos que problematizassem a produção e inserção 
de discursos acerca da memória na história. Previamente foram escolhidos textos que pudessem 
auxiliar em tal atividade e, posteriormente, realizados encontros nos quais os participantes discutiam 
e levantavam dúvidas e posicionamentos acerca de suas leituras, criando um ambiente de interação 
e compartilhamento de ideias entre diferentes estudantes em períodos distintos.  
 

 
Promotores da atividade: PET-História 
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

 
Justificativa para realização da atividade: Preencher o pouco espaço destinado ao debate das 
diferentes visões do uso da memória na História e proporcionar um espaço de questionamento 
sobre as obras de Pierre Nora, Michelle Perrot e Michael Pollak, todas contendo como tema comum 
a produção de memória. 
 

 
Resultados esperados com a atividade: Propiciar aos alunos o debate e a discussão a respeito 
do tema, assim como compartilhar experiências, dúvidas e interpretações das obras. 
 



 
Resultados alcançados com a atividade: Mesmo com número reduzido de participantes, o grupo 
conseguiu realizar reuniões e conversas acerca dos textos destacados, criando um ambiente de 
troca de ideias, questionamentos e de ajuda mútua entre os envolvidos.  

 
Natureza da atividade realizada: Ensino/Extensão Oficina 
 

 
Tema: Oficina de História do Brasil para estrangeiros 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago  Set  Out  Nov X Dez X 

 
Público Alvo: Estudantes estrangeiros residindo em Curitiba, não precisando necessariamente 
possuir um vínculo com a UFPR.  
 

 
Descrição da Atividade: A oficina foi realizada em dois encontros semanais, com turmas no 
período matutino e vespertino, sendo estruturada por meio de aulas expositivas e discussões de 
blocos temáticos, propondo apresentar aos interessados a história do Brasil de maneira dinâmica e 
sintética, além de características e curiosidades culturais.  
 

 
Promotores da atividade: PET – História 
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  
 

 
Justificativa realização da atividade: Tal atividade não constava no Plano de Trabalho do grupo 
para 2012, surgindo assim a partir de uma ideia dos integrantes que decidiram realizá-la tendo em 
vista suprir a necessidade e/ou o interesse de alunos estrangeiros da UFPR em História do Brasil. 
Entretanto a atividade foi aberta para pessoas além do âmbito universitário que se mostraram 
interessadas.  

 
Resultados esperados: Proporcionar contato e aprendizado da história do Brasil a partir de 
diversas esferas: cultural, social e política. Facilitar a integração de alunos estrangeiros no país, 
facilitando seus estudos e seu convívio com uma realidade diferente.  
 

 
Resultados alcançados: Os resultados alcançados foram além das expectativas, obtivemos apoio 
de diferentes setores da Universidade que consideraram a iniciativa inédita e muito bem articulada. 
Sendo assim a atividade voltará a ser realizada ao longo do ano de 2013 com adaptações a partir da 
experiência piloto, como por exemplo, a linguagem, que foi simplificada para o melhor entendimento 
dos alunos com menor domínio da língua portuguesa. Os encontros se mostraram tão proveitosos 
que ao fim da oficina foi realizado um encontro com temáticas levantadas pelo interesse dos 
próprios alunos, como música brasileira e culinária típica. 
 

 
Natureza da Atividade Realizada: Extensão, Café com História (Palestra) 
 

 
Tema: Café com História: Modernidade Problemática: Arte no Paraná na Primeira Metade Do 



Século XX 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr   Mai Jun Jul Ago Set Out X Nov Dez 

 
Público Alvo: Alunos da UFPR e de outras instituições; Comunidade interessada no tema. 

 
Descrição da Atividade: O professor doutor Geraldo Leão, docente do Departamento de Artes da 
UFPR, ministrou uma palestra e posteriormente uma discussão sobre as características e debates 
acerca da arte paranaense, especialmente simbolista, na primeira metade do século XX. 

 
Promotores da atividade: PET-História 
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Departamento de Artes da 
UFPR 
 

 
Justificativa para realização da atividade: Este evento possibilitou aos alunos do curso de 
História um diálogo com estudantes e professores de outros departamentos da Universidade, 
inserindo discussões sobre a arte paranaense em âmbitos historiográficos, além da apresentação 
de diferentes visões sobre o tema.  
 

 
Resultados esperados com a atividade: Incentivar o debate, discussão e interação entre alunos 
de diferentes graduações e instituições, assim como abordar um tema não tão familiar e 
aprofundado no curso de História.  
 

 
Resultados alcançados com a atividade: Este encontro propiciou primeiramente uma troca de 
ideias entre os participantes, assim como o esclarecimento de diversas dúvidas e a descoberta de 
diversas curiosidades acerca da arte simbolista paranaense. 

 
Natureza da Atividade Realizada: Extensão, Café com História (Palestra) 

 
Tema: Café com História: Desconstruindo a África: desafios, interdisciplinaridade e 
autonomia histórica.   

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr   Mai Jun Jul Ago Set Out Nov X Dez 

 
Público Alvo: Alunos do curso de História - UFPR; Comunidade interessada no tema. 

 
Descrição da Atividade: O professor doutor Hector Guerra Hernandez, recém contrado pelo 
Departamento de História, apresentou uma explanação e, posteriormente, debate acerca de sua 
pesquisa atual que envolve a crítica e abordagem da formação do estado na África, mais 
especificamente Moçambique.   
 

 
Promotores da atividade: PET História  
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

 



Justificativa para realização da atividade: Este evento possibilitou aos alunos da UFPR um 
primeiro contato com o professor Hector, novo membro do corpo docente do curso de História e 
novo professor da disciplina de História da África.  
 

 
Resultados esperados com a atividade: Incentivar o debate e a discussão entre os alunos, assim 
como abordar um tema não tão familiar aos graduandos, já que a disciplina de História da África 
passou a ser parte do currículo do curso a partir de 2012. 
 

 
Resultados alcançados com a atividade: Foi possível uma exposição sobre a trajetória do 
professor, sua apresentação para os alunos/público e, posteriormente, uma troca de ideias entre os 
participantes, assim como o esclarecimento de dúvidas, curiosidades e novidades a respeito do 
trabalho historiográfico relacionado à África.  

 
Natureza da Atividade Realizada: Pesquisa/ Extensão Publicação de revista. 

 
Revista Cadernos de Clio  

 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar X Abr X   Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

 
Público Alvo: Estudantes fazendo graduação em História, podendo ser na UFPR ou qualquer outra 
instituição de ensino.  

 
Descrição da Atividade: A revista Cadernos de Clio começou a ser produzida em 2009 e teve seu 
terceiro número publicado em 2012.  Os petianos, sob a orientação da tutora, organizaram o edital 
de chamada de publicação, divulgaram em diversos espaços acadêmicos, no site do grupo, e, 
quando os artigos foram recebidos participaram ativamente de todo o processo: desde o contato 
com os pareceristas até o processo final de editoração e publicação.  

 
Promotores da atividade: PET - História  
 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

 
Justificativa para realização da atividade: Considerando que existem poucas revistas acadêmicas 
nas quais graduandos podem publicar seus artigos, o grupo apontou a necessidade de uma revista 
voltada para a produção dos estudantes de graduação em História de todo o país.  
 

 
Resultados esperados com a atividade: Aumentar o campo de publicação para graduandos e 
possibilitar a participação do grupo com o desenvolvimento de uma Revista, iniciando assim um 
processo acadêmico importante: conhecer os meios de publicação de pesquisas inédita. 
 

 
Resultados alcançados com a atividade: A atividade propiciou o aprendizado dos alunos acerca 
das etapas que envolvem a publicação de uma revista, além de estabelecer contatos acadêmicos 
com professores pareceristas de diversas universidades brasileiras, outros grupos PET, graduandos 
e diferentes pesquisas. Os resultados se mostraram positivos e a Revista tem sua quarta edição 
prevista para 2013.  

Natureza da Atividade Realizada: Encontro de Extensão 
 

Tema: Comemoração dos 20 anos do PET – História UFPR 

 



Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago  Set  Out  Nov  Dez X 

 
Público Alvo: Alunos e professores da UFPR. 
 

 
Descrição da Atividade: O ano de 2012 foi muito especial para o PET – História, que completou 20 
anos de existência. Uma das principais atividades do grupo foi a organização de uma série de 
atividades ao longo do ano, para aproximar a comunidade da Universidade com o grupo e 
comemorar e divulgar a importância do PET. O encontro realizado em dezembro de 2012 foi 
constituído por mesas redondas com a participação de ex-petianos: Pérola Sanfelice e Ana Paula 
Peters e ex-tutores do grupo: Euclides Marchi e Ana Paula Martins.  

 
Promotores da atividade: Grupo PET História. 

 
Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História UFPR e Coordenação do 
Curso de História. 

 
Justificativa realização da atividade: Procurando comemorar os 20 anos do Programa, o grupo 
decidiu criar uma série de atividades para aproximá-lo da Universidade, buscando também resgatar 
sua memória ao longo dos anos e mostrar sua importância na formação de seus integrantes.  

 
Resultados esperados: Resgatar a memória do PET - História e promover o diálogo e 
confraternização entre alunos, professores e a comunidade.  
 

 
Resultados alcançados: Os resultados esperados foram alcançados satisfatoriamente. Além do 
evento que contou com a mesa de confraternização, ao longo do ano houve a pesquisa da memória 
interna que resultou no relançamento do Jornal do PET, com textos, informações e curiosidades 
destinadas ao curso e ao ambiente da Universidade. A publicação passará a ser bimestral a partir de 
2013, contando com textos de graduandos, não somente de integrantes do grupo, sobre diversos 
temas. Adicionalmente, um logo comemorativo foi criado pelos alunos e houve a publicação de uma 
menção na revista Cadernos de Clio. 

 

 

3.2 Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas mais impactantes para o curso de graduação 
e que proporcionaram inovação na graduação.  
 

Publicação da Revista Cadernos de Clio, o projeto de ensino “Diagnóstico e Avaliação do Curso de 
História”; e o evento de extensão “O Ofício do Historiador”. 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 
alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 

cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 
cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 



( X ) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 
( X) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 

 
Justifique: Apenas uma atividade prevista no Plano de Ação de 2012 não foi realizada, a Oficina de 
Patrimônio destinada para alunos do ensino fundamental. Isso ocorreu devido do grande tempo em 
que a Universidade Federal do Paraná, juntamente com toda a sua estrutura burocrática e docente, 
encontrou-se paralisada em virtude da greve. O planejamento e realização se tornaram inviáveis 
tendo em vista que a organização das atividades acadêmicas demorou a ser retomada, e o novo 
calendário universitário adotado não batia mais com o calendário escolar. Assim sendo, a atividade 
em questão foi remanejada para 2013 e já tem uma escola parceira – a escola estadual Loureiro 
Fernandes. A proposta é realizar a oficina em junho de 2013 e em setembro e outubro de 2013. 
 
 
4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

( X) Integral  
(  ) Parcial  
(  ) Não houve apoio 

 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação ao 
qual está vinculado: 

(X) Efetiva 
(  ) Parcial  
(  ) Não houve interação 

 
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 
gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 
(X) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: Poderia haver mais diálogo entre a SESU e as instituições, especialmente no que se refere 

à compreensão de conceitos como extensão, por exemplo, tendo em vista que este é um tema 

polêmico nos fóruns do PET em nossa universidade.  

 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 

( X ) Excelente  (  ) Regular 
( ) Bom   (  ) Ruim 

 

 
5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 
5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 
 
5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três atividades 
desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensão.  
 

- Consideramos que esta indissociabilidade está presente nos grupos de estudos que 
desenvolvemos, no evento que fizemos em março voltado para os alunos calouros e também 
nossos encontros mensais, o Café com História. Mesmo considerando que q atividade que melhor 
caracteriza esta indissociabilidade é o evento Diálogos do PET, realizado em parceria com os 
grupos PET das Ciências Sociais, da Filosofia e do Direito, ressaltamos de a Oficina de História do 



Brasil para estrangeiros foi muito inovadora, pois envolveu pesquisa, preparação de material 
didático e as aulas ministradas pelo grupo para a comunidade de estrangeiros. 

 
 
5.2. Dirigidas ao Tutor  
 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou no ano 
de 2012. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 
- Professora Doutora Renata Senna Garraffoni 
 
1- Artigo em periódico 

 GARRAFFONI, R. S. . Resenha de SETTIS, S. The future of the classical . Cambridge: Polity Press, 

2006. História. Questões e Debates, v. 56, p. 209-214, 2012. 

 

GARRAFFONI, R. S. ; FUNARI, P. P. A. . The uses of Roman Heritage in Brazil: Traditional reception 

and new critical approaches. Heritage and Society, v. 05, p. 53-76, 2012. 
 
 2- Capítulos de livros 

 GARRAFFONI, R. S. . Reading gladiators' epitaphs and rethinking violence and masculinity in the 

Roman Empire. In: Voss, B.L.; Casella, E.C.. (Org.). The archaeology of colonialism: intimate 

encounters and sexual effects. Nova York: Cambridge University Press, 2012, v. 1, p. 214-231. 
 
GARRAFFONI, R. S. . Exército Romano na Bretanha: o caso de Vindolanda. In: Carvalho, M. M.; 
Funari, P. P.; Carlan, C.U.; Silva, E. M.. (Org.). História Militar do Mundo Antigo: guerras e 
representaçoes.. São Paulo: Annablume, 2012, v. 2, p. 151-176. 
 
GARRAFFONI, R. S. ; Funari, P.P.A. . Alimentação, História e Arqueologia: breve análise acerca do 
consumo de azeite no início do principado romano. In: Maria Regina Cândido. (Org.). Práticas 
Alimentares no Mediterrâneo Antigo. Rio de Janeiro: NEA-UERJ/Fábrica do livro, 2012, v. 1, p. 278-
295. 

 

GARRAFFONI, R. S. . La religión y el cotidiano romano: el exemplo de las paredes de Pompeya. In: 

Pablo Ozcáriz Gil. (Org.). La memoria en la piedra. Estudios sobre grafitos históricos. 1aed.Navarra: 

Editora del Gobierno de Navarra, 2012, v. 1, p. 204-219. 
 
3- Organização de Livros: 
 

Magalhães, M.D.B. (Org.) ; CAPRARO, A. M. (Org.) ; GARRAFFONI, R. S. (Org.) . Sentimentos na 

História: linguagens, práticas, emoções. 1a. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2012. 345p . 
  
 
4 - Organização de evento 
  
  
5- Participação em eventos 
 
VIII Encontro da SAB Sul - Novas perspectivas na Arqueologia: a a Ciência ressignificadaad. 
Arqueologia e teoria: discussões e novas reflexões.. 2012. (Congresso). 
 
XVIII Jornada de Estudos do Oriente Antigo e II Jornada de Estudos Medievais: Ciência, Saberes e 
Práticas Culturais na Antiguidade e Idade Média.Educação e Saberes no Mundo Antigo. 2012. 
(Seminário). 
 
VI Simpósio Antigos e Modernos - Do amor e da Guerra: narrativas, conceitos e 
encruzilhadas.Exército e guerra no mundo antigo: novas abordagens sobre a cultura militar romana.. 
2012. (Simpósio). 
 

 

http://lattes.cnpq.br/4675987454835364


Adelman, M. ; GARRAFFONI, R. S. . Escritoras da Geração beat. 2012. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 
 
GARRAFFONI, R. S. . Reconfigurações dos estudos sobre antiguidade na atualidade: os desafios de 
novas abordagens. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
GARRAFFONI, R. S. . A presença greco-romana na cidade de Curitiba. 2012. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
GARRAFFONI, R. S. . Usos do passado: uma breve reflexão teórica. 2012. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
 
  
6- Participação em bancas 
 
CARVALHO, M. M.; Funari, P.P.A.; GARRAFFONI, R. S.; ROSA, C. B.; MOURA, D. A. S.. 
Participação em banca de André Luiz Cruz Tavares. A presença da História antiga nos compêndios 
didáticos de história da Primeira República e a construção da identidade nacional. 2012. Tese 
(Doutorado em Historia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
 
Magalhães, M.D.B.; Bellotti, K.K.; GARRAFFONI, R. S.. Participação em banca de Marcos Eduardo 
Meinerz. O imaginário político da formação do IV Reich na América Latina após a segunda Guerra 
Mundial. 2012. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pos graduação em História) - 
Universidade Federal do Paraná. 
 
Adelman, M.; Tamanini, M.; GARRAFFONI, R. S.. Participação em banca de Leandro de Mello 
Lechakoski. O cuidado do corpo masculino: contraposição ao mundo das mulheres ou novas formas 
de homosociabilidades?. 2012. Exame de qualificação (Mestrando em Sociologia) - Universidade 
Federal do Paraná. 
 
  
  
7- Orientações de mestrado em andamento 
 
Camilla Miranda Martins. A iconografia dos vasos panatenaicos de Atenas entre 566 a.C. e 320 a.C.. 
Início: 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pos graduação em História) - Universidade 
Federal do Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador). 
  
8- Orientações de doutorado em andamento 
 

Pérola de Paula Sanfelice. Sob as cinzas de um vulcão: sexualidade, amor e religiosidade nas 

pinturas de Pompeia. Início: 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pos graduação em História) - 

Universidade Federal do Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

Reuni. (Orientador). 
 
Martha Helena Loeblein Becker Morales. Fragmentos de história: a louça arqueológica do Museu 
Paranaense (1957-2009). Início: 2010. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do 
Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Reuni. (Orientador). 
 
  
9- Orientação de Iniciação Científica e PET em andamento: 
 

Emerson Robson Aparecido Silva. O apóstolo dos heréticos: leituras de Paulo de Tarso a partir das 

perspectivas queer e feminista.. Início: 2012. Iniciação científica (Graduando em História - Memória e 

Imagem) - Universidade Federal do Paraná, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. (Orientador). 

 

http://lattes.cnpq.br/4675987454835364


Bárbara R. de Oliveira. A rainha egípcia na modernidade: uma análise de Cleótrapa VII a partir do 

filme Cleópatra , de 1963.. Início: 2012. Iniciação científica (Graduando em História) - Universidade 

Federal do Paraná. (Orientador). 
 
Jéssica Louise Rocha Neiva de Lima. Corpo e Sexualidade na Arte de Amar de Ovídeo. Início: 2012. 
PET-História. Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 
 
Alexandre Cozer. Prazeres romanos em poemas priápicos. Início: 2011. PET-História. Universidade 
Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 

 

Natascha de Andrade Eggers. Egito antigo e o Imperialismo britânico no século XIX. Início: 2011. 

PET-História. Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 
  
10- Uma  Monografia orientada e concluída em julho de 2010 
 
Jacqueline Monteiro dos Santos. O Imperador Itinerante: D. Pedro II no Egito e a construção da 
identidade nacional. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em História) - Universidade 
Federal do Paraná, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: 
Renata Senna Garraffoni. 
 

 
5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como Tutor, 
relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza na Educação 
Tutorial.  
 
- Promoção de debate e reflexão através da pesquisa coletiva; incentivo ao uso de novas 
metodologias de pesquisa histórica; incentivo à pesquisa em arquivos. 
 
5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como Tutor, 
relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço qualitativo do curso 
de graduação ao qual está vinculado.  
 
- Manter uma produção acadêmica condizente com minha titulação; 
- Envidar esforços para inserir os professores do Departamento em atividades de ensino e extensão e 
parcerias inovadoras com o PET-História; 
- Apoiar integralmente a formação de professores/pesquisadores de nossos alunos. 
 
5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos no PET e que 
foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da graduação.  

 
- Incentivo às novas metodologias de pesquisa e aos debates teóricos mais recentes no campo das 
ciências humanas. 
- a pesquisa sobre Dalton Tevisan ajudou a conhecer melhor o contexto histórico de Curitiba e passei 
desenvolver pesquisas com os alunos sobre a relação entre Literatura romana e o impacto na 
composição dos grupos em Curitiba 
- incentivar em aulas o debate e o trabalho coletivo. 

 
5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, indicando o 
evento, o local e a data. 
 
- COZER, A. Palestra sobre o filme "Parágrafo 175". Curso de Cinema Militante: APP Sindicato, maio 
de 2012. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. Organização da V Semana Acadêmica de História da UFPR "Novas 
abordagens: diálogos entre ensino e pesquisa", 2012. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. Uma palavra vale mais do que mil imagens: as representações dos 
judaizantes nos sermões de auto-de-fé da Inquisição Portuguesa (1612-1620). Apresentação no 20º 
Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná - EVINCI, outubro de 2012.  



 - CAVALHEIRO, L. F. C. ; LIMA, N. T. Palestra Crash, no limite: o preconceito e as possibilidades de 
abordagem didática. V Semana Acadêmica de História da UFPR, 2012. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. . Palestra em mesa sobre Ensino. O Ofício do Historiador – PET História, 
março de 2012. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. . Uma palavra vale mais que mil imagens: as representações dos 
judaizantes nos sermões de auto-de-fé da Inquisição Portuguesa (1612-1620). Apresentação no 
Jornadas Setecentistas “Nova Geração”, 2012.  
- CAVALHEIRO, L. F. C. . Palestra sobre o filme “Rompendo o Silêncio”. Curso de Cinema Militante: 
APP Sindicato, setembro de 2012. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. ; OLIVEIRA, B. E. C. . A guerra que não acabou: pós-guerra, luta pelos 
direitos e a Legião Paranaense do Expedicionário. In: Dennison Oliveira. (Org.). MEMÓRIA, MUSEU 
E HISTÓRIA: CENTENÁRIO DE MAX WOLFF FILHO E O MUSEU DO EXPEDICIONÁRIO. 1ed.Rio 
de Janeiro: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE HISTÓRIA MILITAR DO EXÉRCITO, 2012, 
v. , p. 107-111. 
- CAVALHEIRO, L. F. C. . Uma palavra vale mais que mil imagens: as representações dos 
judaizantes nos sermões de auto-de-fé da Inquisição Portuguesa (1612-1620). In: 20º Evento de 
Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná, 2012, Curitiba. Livro de Resumos 20º 
EVINCI. Curitiba: UFPR. p. 603-603. 
- FLORES, C. Palestra “Ibn Ammâr e as possibilidades de um poeta em Al-Andaluz”. Disciplina de 
História Ibérica, Curso de História – Memória e Imagem da UFPR, segundo semestre de 2012. 
- FUNKE, W. Palestre sobre o filme “Filmes ruins, árabes malvados”. Curso de Cinema Militante: APP 
Sindicato, setembro de 2012.  
- LAROCCA, G. Palestra sobre o filme “O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias”. Curso de 
Cinema Militante: APP Sindicato, outubro de 2012. 
- LAROCCA, G. Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: O Capitalismo e a Família em 
“O Massacre Da Serra Elétrica”. Apresentação no 20º Evento de Iniciação Científica da Universidade 
Federal do Paraná - EVINCI, outubro de 2012.  
- LAROCCA,G. LIMA, N. T. Enfermagem In: Dennison Oliveira. (Org.). MEMÓRIA, MUSEU E 
HISTÓRIA: CENTENÁRIO DE MAX WOLFF FILHO E O MUSEU DO EXPEDICIONÁRIO. 1ed.Rio de 
Janeiro: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE HISTÓRIA MILITAR DO EXÉRCITO, 2012, v. , 
p. 96 – 99.  
- LAROCCA,G. Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: O Capitalismo e a Família em 
“O Massacre Da Serra Elétrica” In: 20º Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do 
Paraná, 2012, Curitiba. Livro de Resumos 20º EVINCI. Curitiba: UFPR. P. 602.  
- LONGO, C. Palestra sobre o filme “O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias”. Curso de Cinema 
Militante: APP Sindicato, outubro de 2012.  
- LONGO, C. Palestra “Geração Beat: expressão marginal no século XX. Encontro Regional de 
Estudantes de História (EREH – SUL), novembro de 2012.  
- LONGO, C. Geração Beat: expressão marginal no século XX. Apresentação da pesquisa coletiva no 
20º 20º Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná - EVINCI, outubro de 2012.  
- ZATTERA, A. Palestra sobre o filme “Rompendo o Silêncio”. Curso de Cinema Militante: APP 
Sindicato, setembro de 2012.  
 
5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, relacione, no 
mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação acadêmica e na formação 
cidadã dos petianos. 
 
- Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; interdisciplinaridade no desenvolvimento de 
trabalhos acadêmicos e responsabilidade ética no envolvimento com a comunidade.  
 

 
 
Local e Data: 
 
 
Assinatura do Tutor: 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 
 



 

 


