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1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 

 

1.1.Grupo: História 

 

1.2. Interdisciplinar ou Curso específico: Curso Específico, História vespertino. 

 

2.3.Ano de Implantação do grupo: 1992 

 

2.4.Nome e Titulação do Tutor: Renata Senna Garraffoni, doutora em História pela Unicamp. 

 

2.5. Data de ingresso do Tutor (mês e ano): setembro 2010. 

 

2.6.Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 

 

a) Quadro de identificação: 

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da UFPR e no programa PET, o 

período letivo que está cursando e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último 

período letivo cursado, conforme quadro abaixo. 

 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Coeficiente 

Atual de 

Rendimento 

Escolar 

Augusto Gonçalves 

Maynardes 

Março de 

2011 

Abril de 

2012 

7 0,8288 

Camila Longo  Março de 

2010 

Abril de 

2011 

Concluiu o 

curso no 

segundo 

semestre de 

2013. 

0,8065 

Camila Flores Março de 

2011 

Novembro 

de 2011 

7 0,8561 

Felipe B. C. Castros Bastos Março de 

2012 

Abril de 

2012 

5 0,9379 

Gabriel Elysio Maia Braga Março de 

2012 

Abril de 

2012 

5 0,8615 

Gabriela Larocca Março de 

2010 

Abril de 

2010 

Concluiu o 

curso no 

segundo 

semestre de 

0,9069 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Coeficiente 

Atual de 

Rendimento 

Escolar 

2013. 

Ivan Araujo Lima Março de 

2011 

Novembro 

de 

2011 

7 0,7717 

Jéssica Rocha Neiva de Lima Março de 

2012 

Abril de 

2012 

5 0,9167 

Karin Barbosa Joaquim Março de 

2012 

Junho de 

2013 

5 0,8067 

Kelleny Brasil Rodrigues Março de 

2012 

Abril de 

2012 

5 0,8541 

Mayara Mottin Março de 

2012 

Junho de 

2013 

5 0,8936 

Natascha Eggers Março de 

2010 

Abril de  

2011 

Concluiu o 

curso no 

segundo 

semestre de 

2013. 

0,9030 

Shirlei Batista dos Santos Março de 

2012 

Junho de 

2013 

5 0,7894 

Suellen Carolyne Precinotto Abril de  

2013 

Junho de 

2013 

3 0,8750 

Willian Funke Março de 

2011 

Novembro 

de 

2011 

7 0,8871 

Rayanna Farias Março de 

2010 

Abril de 

2011 

Trancou o 

curso no 

momento e se 

desligou do 

PET em abril 

de 2013 

0,8535 

Nome dos não bolsistas Ingresso na 

IES 

 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente 

Atual de 

Rendimento 

Escolar 

Alexandre Cozer Março de 
2011 

Abril de 

2011 

7 (aluno se 

encontra em 

Lyon, França, 

pois ganhou 

0,9007 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET  

 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Coeficiente 

Atual de 

Rendimento 

Escolar 

bolsa de 

mobilidade 

acadêmica) 

Gregório Moraes Mazzo Março de 
2011 

Abril de 

2012 

7 0,9078 

Renata Karolina Alcântara 2013 Junho de 

2013 

3 0,8660 

 

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

NADA A DECLARAR. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino 

Informar as cinco atividades de ensino consideradas mais relevantes 

 

Natureza da Atividade Realizada: Oficina 

Tema: Patrimônio 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr X MaiX Jun X Jul X AgoX Set X Out X NovX Dez 

Público Alvo: 

Comunidade externa à UFPR – escola e parceria Sesc/PR.  

Descrição da Atividade: 

Os integrantes do PET realizaram as atividades da Oficina de Patrimônio presencialmente no 

Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes e em escolhas selecionadas pelo Sesc/PR 

(atividade que envolveu o egresso do PET Sérgio Rabelo), onde foram ministradas aulas e 

discussões sobre patrimônios culturais, artísticos e arqueologia pública. Ao fim da Oficina, 

os alunos realizaram uma breve avaliação sobre o que foi apresentado e discutido nas aulas. 

Promotores da atividade: PET História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Direção, equipe pedagógica e docentes do Colégio 

Estadual Professor Loureiro Fernandes, Sesc/PR. 

Justificativa para realização da atividade: A atividade esteve prevista em diversos 

planejamentos do grupo PET História e foi finalmente concretizada no ano de 2013 a partir 

da possibilidade de ministrar a Oficina no Colégio Est. Prof. Loureiro Fernandes. A 

atividade foi pensada com o intuito de aproximar os adolescentes dos patrimônios culturais 

de Curitiba e estabelecer um diálogo acerca do que é um patrimônio, quando se torna 

institucionalizado, quais produções e monumentos são escolhidos para tombamento etc. A 

atividade proporciona experiências diversificadas para o grupo PET: pesquisa para 

elaboração das aulas, do debate com os jovens estudantes, especialmente, a construção de 

atividades e materiais didáticos. Além do benefício do grupo em aprender pelos debates e 
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discussões - não somente com os estudantes, mas internamente quando da discussão dos 

conteúdos que seriam abordados - os adolescentes se aproximaram de argumentações acerca 

de patrimônio, monumento, arte de rua, e conseguiram estabelecer um diálogo e visualizar 

em seu espaço, na cidade, estas questões.  

Resultados esperados com a atividade: Expor uma problematização das questões 

relacionadas ao patrimônio e relacionar com o cotidiano dos estudantes na cidade. 

Resultados alcançados com a atividade: Os adolescentes conseguiram debater em sala as 

propostas e relacionar o conteúdo com seu meio. Apresentação formal da atividade em dois 

eventos: SIEPE da UFPR e 1º Encontro dos PIBIDs e PET- História do PR, ocorrido em 

Maringá. 

Comentário geral: 

A atividade foi facilitada com a disponibilidade apresentada pelo Colégio e SESc/PR. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Diagnóstico 

Tema: Diagnóstico e Avaliação do Curso de História 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr  MaiX Jun  Jul  Ago  Set  Out X Nov  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 sócio-

econômico 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: 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 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 2013 foram 

divulgados os resultados obtidos no diagnóstico aplicado durante o ano anterior, sendo 

visível para todos os envolvidos e outros interessados no blog do PET 

(http://pethistoriaufpr.wordpress.com/downloads/). 

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. 

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 2014, visando continuar subsidiando discussões e diálogo acerca do currículo, 

andamento das disciplinas, infraestrutura da Universidade em geral e relação entre os 

discentes e docentes. 
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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. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Oficina 

Tema: Oficina de Teoria da História I 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Alunos da disciplina de Teoria da História I.  

Descrição da Atividade: 

Os alunos do PET-História, tendo observado o interesse e eventual dificuldade dos alunos 

ingressantes, organizaram a oficina com o intuito de auxiliar os estudantes na disciplina de 

Teoria da História I – período vespertino. Neste ano (a oficina foi realizada pela primeira 

vez em 2012) o grupo organizou uma atividade que, com o aval da professora, teve peso na 

nota final dos alunos com mais dificuldades.  

Promotores da atividade: PET História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Profa. Dra. Martha Hameister e Departamento de 

História 

Justificativa para realização da atividade: Proporcionar um espaço de questionamento e 

debate a partir de uma atividade em que os alunos pratiquem o aprendido em sala. Além 

disso, facilitar e proporcionar ajuda aos alunos ingressantes no curso, que geralmente 

apresentam muita dificuldade em tal disciplina. 

Resultados esperados com a atividade:  

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 com a atividade: 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 frutíferos resultados a partir da atividade proposta, constituindo parte da 

avaliação da professora. Para os petianos foi bastante frutífera no sentido em que 

trabalharam em conjunto com a professora em ensino para graduação em História. Atividade 

importante para evitar a evasão. 

Comentário geral: A atividade foi bem recebida pela professora da disciplina e será 

readequada como atividade dos alunos de 2014. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicurso 

Tema: Minicurso de História do Brasil para Estrangeiros 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Estrangeiros residindo em Curitiba, não precisando necessariamente possuir 

um vínculo com a UFPR.  

Descrição da Atividade: O minicurso foi realizado 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. 
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Promotores da atividade: PET História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História.   

Justificativa para realização da atividade: A atividade surgiu a partir de uma ideia dos 

integrantes do PET-História e decidimos realizá-la tendo em vista suprir a necessidade e/ou 

o interesse de alunos estrangeiros da UFPR em História do Brasil.A atividade foi aberta para 

pessoas além do âmbito universitário que se mostraram interessadas. 

Resultados esperados com a atividade: Proporcionar contato e aprendizado da história do 

Brasil a partir de diversas esferas: cultural, social e política. Promover a integração de alunos 

estrangeiros no país, facilitando seus estudos e seu convívio com uma realidade diferente. 

Para os petianos: organização de material didático e realizar aulas expositivas. 

Resultados alcançados com a atividade: Os resultados esperados foram atingidos, sendo 

assim a atividade voltará a ser realizada ao longo do ano de 2014. Algumas características, 

entretanto, precisaram ser adaptadas, 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. 

Comentário geral: Essa atividade se configura nos três eixos do PET: ensino, pesquisa e 

extensão. Para os petianos foi fundamental para aprenderem a preparar aulas, pesquisar 

material, improvisar diante das dificuldades de tratar com pessoas que estão começando a 

aprender o português. Foi uma atividade muito elogiada e bem recebida pelos professores do 

Departamento e os resultados foram apresentados na SIEPE da UFPR de outubro de 2013. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicurso 

Tema: Minicurso sobre Helena Kolody e literatura e gênero.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  NovX Dez 

Público Alvo: Estudantes universitários em geral.  

Descrição da Atividade: O minicurso foi realizado em três dias com professores convidados 

de diversas áreas - letras, história e ciências sociais - promovendo discussões sobre a vida e 

obra da escritora paranaense Helena Kolody,  sobre o uso da poesia como fonte em história e 

literatura e gênero.  

Promotores da atividade: PET História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, profa. MS. Daniele 

Shorne de Souza (egressa do PET-História e professora na rede pública), Profa. Dra. Miriam 

Adelman (Deciso/UFPR) e Prof. Dr. Paulo Venturelli (Delin/UFPR). 

Justificativa para realização da atividade:  

Durante o processo de pesquisa para escolha do tema para a pesquisa coletiva de 2013 o 

grupo deparou-se com a temática de literatura e gênero e a obra de Helena Kolody. A partir 

do material reunido, o grupo propôs o minicurso que integrasse diversas áreas do 

conhecimento abordando estas temáticas.  

Resultados esperados com a atividade: Realizar discussão acerca de poesia, escrita das 

mulheres e seu lugar social, além de integrar diversas áreas do conhecimento que abordam a 

mesma temática a partir de perspectivas diferentes.  

Resultados alcançados com a atividade: Os resultados propostos foram alcançados contando 

com a participação de alunos de graduação e pós-graduação vinculados a diversos 

departamentos da Universidade e público externo. O minicurso ainda proporcionou acesso 
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do grupo a novas temáticas que serão abordadas em 2014, como o caso da literatura infantil.  

Comentário geral: O minicurso, por seu caráter interdisciplinar, contou a participação com 

um público amplo e diversificado. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra 

Tema: Lugares do jovem vampiro: espaços de sociabilidade em Curitiba na Revista Joaquim 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Estudantes em geral.  

Descrição da Atividade: A atividade realizada em dois dias, apresentada pelos alunos do 

grupo PET, propôs uma exposição e debates sobre a pesquisa coletiva do grupo realizada no 

ano de 2012. 

Promotores da atividade: PET História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História.  

Justificativa para realização da atividade:  

A atividade foi proposta nas reuniões do grupo, pois se identificou a necessidade de uma 

exposição maior dos temas estudados na pesquisa coletiva. A ideia inicial seria elaborar um 

seminário para a apresentação. Entretanto, o grupo decidiu que seria mais eficaz dividir o 

evento em dois dias para melhor abordagem de todos os eixos da pesquisa.  

Resultados esperados com a atividade: Divulgar e debater os resultados da pesquisa coletiva 

do PET no ano de 2012 sobre espaços de sociabilidade em Curitiba a partir da Revista 

Joaquim de Dalton Trevisan.  

Resultados alcançados com a atividade: Com a participação do público presente, o debate 

sobre a pesquisa foi bastante produtiva e entende-se como efetiva a exposição das diversas 

frentes de trabalho da pesquisa.  

Comentário geral: os calouros do curso de História de 2013 participaram em massa e foi o 

primeiro contato com os trabalhos do PET, uma vez que as aulas se iniciaram mais tarde 

devido à greve. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Grupo de Estudos 

Tema: Grupo de estudos do Teatro Guaíra.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Estudantes universitários em geral.  

Descrição da Atividade: A atividade propunha um grupo de estudos que discutisse a 

temática da pesquisa coletiva do PET de 2013 e a produção do documentário sobre a mesma.  

Promotores da atividade: PET História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa para realização da atividade: A atividade não foi realizada no ano de 2013 já 

que a pesquisa coletiva estendeu-se mais do que o previsto. Entretanto, no ano de 2014 será 

realizada a partir do documentário acerca dos processos de pesquisa e resultados.  

 

3.2 Pesquisa 

Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

 

Natureza da Atividade Realizada: Leituras teóricas 

Título da pesquisa/Tema de estudo: O palco em Cena: a produção cultural em Curitiba a partir do 
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Teatro Guaíra 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Descrição da atividade de pesquisa: Ocorreu a previa leitura e discussão de textos durante as 

reuniões semanais do grupo, durante aproximadamente 5 meses. Os textos selecionados foram 

lidos na sequencia a seguir: 

Teixeira, S.S. Teatro em Curitiba na década de 50: história e significação, dissertação de 

mestrado, UFPR, Curitiba, 1992. 

Pimenta, R. “Um circo outro: enunciado e polifonia no espetáculo ‘O grande circo místico’”, 

Anais Intercom, 2005. 

Costa, M.M.; Franz, M.; Hennings, E. “O teatro em Curitiba no período de 1961 a 1970 II” in: 

Letras, 45, 1996: 115-144. 

Sousa, R.C., Arte e política: o teatro como prática de liberdade – Curitiba (1950-1978), 

dissertação de mestrado, UFPR, Curitiba, 2010. 

 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Reginaldo Cerqueira Sousa, doutorando em História pelo PGHIS/UFPR. Tema de sua pesquisa é o 

teatro em Curitiba e ajudou o grupo com discussões teóricas sobre teatro e história. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: A leitura previa de textos possibilitou a 

definição e recortes temporais da pesquisa e, também, no desenvolvimento de capacidade de 

argumentação e de questionamentos acerca da documentação por parte dos petianos. Os textos 

escolhidos para leitura têm como tema a produção cultural em Curitiba e um olhar específico sobre 

a origem do espetáculo “circo místico”, no caso de um deles. 

Resultados esperados com a pesquisa: criar a base teórica para a realização das atividades de 

pesquisa que foram realizadas nos arquivos do teatro Guaíra, Biblioteca Pública e Arquivo 

Público.  

Resultados alcançados com a pesquisa: Lemos textos sobre o teatro de Curitiba, produção cultural, 

“O Grande Circo Místico” e a produção de documentários. Os resultados nos auxiliaram a pensar o 

rumo que a pesquisa tomaria inicialmente e em refletir sobre as questões que poderiam ser 

levantadas. 

 

Comentário Geral: Essa etapa foi fundamental para a divisão da frente de trabalho nos arquivos 

nos três eixos que serão explicados a seguir. O desenvolvimento dessas frentes de pesquisa foi 

fundamental para separarmos o material, organizar e preparar o roteiro para a realização de um 

curta-metragem que pretendemos exibir para a comunidade no segundo semestre de 2014. 

Apresentaremos, também, os resultados dos trabalhos no EVINCI de 2014 e pretendemos 

organizar uma reflexão mais ampla da experiência para ser publicada.  

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Eixo Temático de pesquisa Sensibilidade Urbana 

Título da pesquisa/Tema de estudo: O palco em Cena: a produção cultural em Curitiba a partir do 

Teatro Guaíra 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 
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Descrição da atividade de pesquisa: O eixo temático “Sensibilidade Urbana” surgiu com o 

objetivo de entender os aspectos que ligavam a História do Teatro Guaíra às histórias pessoais 

daqueles que por ali passaram, além de procurar descobrir qual era a visão – principalmente 

sentimental – que os moradores de Curitiba tinham com este local. Nos nossos levantamentos nos 

acervos do Arquivo Público do Paraná e na Biblioteca Pública do Paraná, buscamos documentos 

que dessem pistas sobre a relação entre a História do teatro e as histórias de vidas pessoais, além 

de documentos – inicialmente materiais de imprensa – que pudessem mostrar à opinião pública 

sobre este espaço. 

  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Teatro Guaíra, Arquivo Público do Paraná e Biblioteca Pública do Paraná 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa:  Após os primeiros levantamentos, 

notamos como o papel do Teatro Guaíra se estendia muito além do seu caráter institucional e 

político. Muitas vezes histórias pessoais se cruzavam com sua História, montando uma rede 

complexa de memórias que transformava o Teatro em um patrimônio sentimental da cidade de 

Curitiba – não somente um ideal político de modernização. Foi tendo isso em mente que 

decidimos explorar ainda mais esse aspecto não institucional de sua História, buscando uma 

memorial mais ampla do Teatro. 

Resultados esperados com a pesquisa: Entender o papel do Teatro Guaíra não somente dentro de 

uma esfera política institucional, mas sim de que forma ele foi importante na construção de 

sentimentos e histórias pessoais daqueles que ali conviveram – ou daqueles que o viam como 

personagem importante da cidade e que, de alguma forma, construíram sua opinião sobre ele. 

Seria partindo desse objetivo que pretendíamos construir sua História como patrimônio 

sentimental, formando uma visão alternativa em que o foco era a opinião pública e 

desinstitucionalizada. 

Resultados alcançados com a pesquisa: Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com dois 

grandes acervos na busca pelas fontes de nossa pesquisa. Na Biblioteca Pública do Paraná, onde 

tivemos acesso principalmente a jornais e revistas, e – em visita proporcionada pela direção do 

Teatro – ao acervo do próprio Teatro Guaíra que se encontra no Arquivo Público do Paraná. Nos 

nossos levantamentos, notamos que os jornais – dentro do recorte temporal escolhido – expressão 

quase que totalmente uma visão política do Teatro, então foi no Arquivo Público onde 

encontramos o material que procurávamos. Dentre eles cadernos pessoais de recortes de jornal e 

programas de teatro, diários de funcionários e cadernos de autógrafos de uma das camareiras, que 

registraram os grandes nomes que por lá passaram. Pudemos constatar, após a análise desses 

materiais, como o Teatro – mais que uma mera instituição com caráter político – era um grande 

espaço de convívio social dentro de Curitiba, formador de memórias pessoais que fizeram com 

que se tornasse um patrimônio sentimental. 

Comentário Geral: Como resultado principal, coletamos histórias pessoais, ampliando a 

construção da História do Teatro e permitindo uma visão que muitas vezes não é explorada, ou 

até mesmo lembrada pelos estudiosos. O material será parte do documentário e elaboração de 

papers, conforme já comentado.  

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Eixo temático de pesquisa: Espetáculos e Bastidores 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: O palco em Cena: a produção cultural em Curitiba a partir do 

Teatro Guaíra 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Descrição da atividade de pesquisa: O eixo de pesquisa “Espetáculos e Bastidores” preocupou-

se, primeiramente, com o resultado do espetáculo que chega ao público do Teatro Guaíra. O 

estudo dos bastidores surgiu como algo que explicaria o caminho dos espetáculos até o palco, 

porém se estendeu a vida no Teatro, se aproximando muito do eixo “Sensibilidade Urbana”. 

Houve uma subdivisão por parte do grupo de acordo com o interesse particular de cada 

estudante. Basicamente se dividiam em: balé, orquestra, opera e bastidores. Essas subdivisões 

facilitaram para o levantamento de dados no Arquivo Público. As atividades foram realizadas em 

reuniões semanais e também externas a elas em locais diferentes, como a Biblioteca Pública, o 

Teatro Guaíra e o Arquivo Público do Paraná.  

  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Teatro Guaíra, Arquivo Público do Paraná e Biblioteca Pública do Paraná. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: Após a pesquisa coletiva de 2012 com 

foco na Revista Joaquim, editada por Dalton Trevisan, os alunos perceberam uma lacuna para 

com os espaços teatrais curitibanos. Por esse motivo, sentiram-se instigados a centralizar a 

pesquisa de 2013 no Teatro Guaíra e sua produção cultural, além de ser aniversário de 50 anos 

do Teatro. Os resultados do ano anterior deram base para novas questões neste ano. O eixo de 

pesquisa “Espetáculos e Bastidores” justifica-se por ser a ponte mais evidente com o público. 

Resultados esperados com a pesquisa: Entender como foram pensados os espetáculos, analisar as 

mudanças apresentadas nos espetáculos com o passar dos anos e examinar os principais 

espetáculos. Introdução dos alunos à pesquisa de campo e à manipulação de documentação 

também foi pensado como resultado desta etapa de pesquisa, assim como a aproximação da 

academia do teatro, importante propulsor cultural de Curitiba.  

 

Resultados alcançados com a pesquisa: Os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com 

documentos dispostos pelo Teatro Guaíra, proporcionando contato com o Arquivo Público do 

Paraná, além da pesquisa de campo em algumas visitas ao Teatro, o que resultou em um interesse 

nos bastidores. Surgiu o questionamento da extinção da ópera no Teatro e as relações internas no 

Teatro. Nesse contato com os aspectos culturais de Curitiba foi descoberto um importante crítico 

e jornalista, Aramis Millarch, possuindo um acervo digital propiciou contato dos estudantes com 

outros assuntos. Neste acervo digital, por exemplo, foi encontrada uma entrevista com a Helena 

Kolody no mesmo ano que o PET organizava o minicurso sobre a autora. Durante o ano de 2013 

foram realizados dois eventos interligados com o Teatro Guaíra, um deles inserido no Café com 

História, já realizado periodicamente pelo grupo PET História, tendo como convidada a atual 

diretora do Balé Teatro Guaíra, Cintia Napoli, e uma posterior visita guiada pelo Teatro. Os dois 

eventos foram dispostos para toda a Universidade.  

Comentário Geral: Este trabalho impulsionou debates sobre a importância da arte na sociedade, 

assim como a presença da discussão artística no ensino e o reflexo dessa falta para o teatro.  

 

Natureza da Atividade Realizada: Eixo Temático de Pesquisa Política e Projeto 

Título da pesquisa/Tema de estudo: O palco em Cena: a produção cultural em Curitiba a partir do 
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Teatro Guaíra 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Descrição da atividade de pesquisa: Este eixo de pesquisa inclui a consulta à documentação 

relacionada às intenções para o projeto do teatro e as consequentes políticas internas. Refere-se 

ao período anterior à construção da atual sede até 1980, que foi definido como base, para a 

pesquisa ao todo, como recorte temporal. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Teatro Guaíra, Arquivo Público do Paraná e Biblioteca Pública do Paraná 

 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: A escolha de estudar o viés político do 

Teatro Guaíra está relacionada com o fato de que é possível entender como se deu a criação e 

construção das ideias para o referido teatro, em que contexto político na conjuntura curitibana e 

paranaense ele se enquadrou e se enquadra e perceber como se dão as relações do teatro, 

politicamente, até hoje. Já no viés do projeto arquitetônico, podemos perceber a relação do teatro 

com seu entorno, trabalhando como a cidade enxerga o teatro e como o teatro se manifesta em 

Curitiba, exercendo grande importância urbanística para a cidade. 

 

Resultados esperados com a pesquisa: Com a leitura de recortes de jornais, almejávamos 

construir uma análise comparativa das opiniões de colunistas e possíveis colunas destinadas a 

leitores, no que diz respeito às perspectivas externas ao teatro. Além disso, a partir de meados da 

década de 50, quando o projeto do Teatro Guaíra foi iniciado, nos interessava entender as 

diversas opiniões a respeito das propostas políticas do governo do Estado para com o Teatro e 

como o público analisava as novidades, tanto nas questões políticas quanto nas mudanças 

espaciais urbanas consequentes do novo teatro curitibano. No viés arquitetônico, buscávamos 

relacionar o projeto modernista do teatro com seu entorno, e com uma Curitiba que se 

modernizava, utilizando como modelo outras obras nacionais modernas. Outra análise esperada a 

partir da leitura dos recortes de jornais relacionava o contraste entre o modernismo do Teatro 

Guaíra com o Prédio Histórico da UFPR, construído nos modelos neoclássicos, presentes em 

uma mesma praça de Curitiba hoje.   

Resultados alcançados com a pesquisa: Por meio de pesquisas com recortes de jornais realizadas 

na Biblioteca Pública do Paraná e no Arquivo Público do Paraná, pudemos sanar boa parte das 

questões levantadas em um primeiro momento da pesquisa. Observamos muita frequência de 

críticas políticas nos recortes referentes ao Teatro Guaíra, muito ligadas a visões políticas 

particulares dos colunistas. Também pudemos observar variações entre críticas e elogios, 

dependendo da gestão do governo do Estado. A instalação do teatro em sua sede na Praça Santos 

Andrade gerou muita discussão devido a problemas relacionados a liberações e verbas, e 

principalmente a respeito do incêndio ocorrido às vésperas da data marcada para a inauguração, 

no início da década de 1970. Nesse sentido, as opiniões expostas nos jornais oscilaram bastante, 

e também foram os recortes de jornal que mais renderam à discussão da política referente ao 

teatro. Outra observação feita a partir dos recortes foi a da expectativa que a construção de um 

novo teatro para a cidade de Curitiba gerou. Esperava-se que o teatro suprisse as necessidades 

culturais da cidade, demanda feita pela classe artística e que foi comprada pela mídia local. Com 

isso, notícias como a construção do teatro, com suas novidades e atrasos, incluindo visitas de 
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figuras políticas e vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo, eram muito 

frequentes nos recortes. Como resultado final, observamos certa regularidade nas notícias, 

possibilitando com que dividíssemos cronologicamente a história do teatro, para outros estudos. 

A divisão foi feita em: período de projeto, de construção, incêndio, reconstrução e inauguração. 

 

Comentário Geral: O eixo de política demonstrou grande similiaridade com a pesquisa coletiva 

de 2012, que também trabalhou assuntos ligados à construção da cidade de Curitiba, porém 

partindo da Revista Joaquim de Dalton Trevisan. E apesar de não termos aprofundado as 

questões arquitetônicas do Teatro, devido à falta de documentos sobre o assunto nos locais 

visitados, a documentação encontrada proporcionou intensa discussão com os demais eixos da 

pesquisa. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Pesquisas Individuais 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Pesquisas individuais dos alunos bolsistas e não bolsistas do 

PET-História. 

  

 Alexandre Cozer: “Prazeres romanos em poemas priápicos.” (Orientadora: Renata Senna 

Garraffoni) 

 Augusto Maynardes: “Trabalhadores na Estrada de Ferro do Paraná (1880-1885).” 

(Orientadora: Joseli Mendonça) 

 Camila Flores Granella: “O príncipe e o poeta: do amor à política no reino taifa de 

Sevilha.” (Orientadora: Marcella L. Guimarães) 

 Camila Longo: “Ana Terra: romance histórico e representações de gênero.” (Orientadora: 

Roseli Boschillia) 

 Felipe Bastos: “Violência, posse de terra e grilagens no Oeste do Paraná: pioneirismo, 

relações de poder e disputas pela memória oficial de Cascavel (1940-1960).” (Orientadora: 

Roseli Boschillia) 

 Gabriel Braga: “Tropicalismo e Cinema: uma visão da contracultura brasileira.” 

(Orientador: Luiz Carlos Ribeiro) 

 Gabriela Larocca: “Representação e crítica social no cinema de horror: o capitalismo e a 

família norte-americana em O Massacre da Serra Elétrica. (1973 – 1979)” (Orientador: 

Dennison Oliveira) 

 Ivan Lima: “Formas de poder e a paz em Palmares.” (Orientador: Luiz Geraldo Silva) 

 Jéssica Neiva de Lima: “Corpo e Sexualidade na Arte de Amar.” (Orientadora: Renata 

Senna Garraffoni) 

 Kelleny Brasil: “História e ficção: Walt Disney e cinema de animação no século XX.” 

(Orientadora: Rosane Kaminski) 

 Natascha Eggers: “Egito Antigo e o Imperialismo britânico no século XIX: as descobertas 

do antiquarista Giovanni Belzoni.” (Orientadora: Renata Senna Garraffoni) 

 Willian Funke: “Sé de Lisboa: estilo, técnica e fé na fundação do reino português.” 

(Orientadora: Marcella L. Guimarães) 

 Gregório Mazzo: “Considerações acerca do desenvolvimento do sistema de segurança 

social norte-americano a partir de suas instituições políticas.” (Orientador: Carlos Lima) 

 Rayanna Farias: “Djalma Santos no Clube Atlético Paranaense: possibilidades para o 

Atlético de 1970.” (Orientador: Luiz Carlos Ribeiro) – A aluna se desligou do grupo no 

início de 2013. 
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Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan X Fev X 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: As pesquisas individuais são realizadas por todos os alunos do 

PET. Seus temas são de escolha do estudante, desde que haja professor do Departamento de 

História disposto a orientar. Todo ano todos os integrantes do grupo apresentam o 

desenvolvimento de suas pesquisas em forma de relatório – modelo exigido pela PRPPG - para a 

tutora (vistado e analisado pelo/a orientador/a) e os alunos participam do EVINCI e Diálogos do 

PET, 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.  

  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Profª. Drª. Renata Senna Garraffoni  

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Professores do DEHIS 

 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: Durante o andamento da pesquisa 

individual os estudantes desenvolvem o manuseio com documentações primárias, realizam leituras 

teóricas que auxiliam a vida acadêmica, além de adquirirem base para outras pesquisas. São 

iniciados no trabalho acadêmico e possuem a oportunidade de pensar sua monografia de final de 

curso.  

Resultados esperados com a pesquisa: A pesquisa individual visa preparar o estudante para a 

monografia final do curso, além de fornecer base para pesquisas futuras e pensar o envolvimento 

desse aluno na vida acadêmica por apresentações em eventos na divulgação de seus resultados. 

  

Resultados alcançados com a pesquisa: Como resultado da pesquisa individual cada estudante do 

PET entrega um relatório constituído de detalhes sobre o seu trabalho, além do andamento da sua 

pesquisa. Os alunos possuem a oportunidade de apresentar seus trabalhos no EVINCI, sendo 

devidamente avaliados, também se apresentando em outros eventos afins realizados ao longo do 

ano.  

Comentário Geral: Ressaltamos que os alunos que ingressaram no PET em junho de 2013 tem 

alguns meses para elaborar um tema e procurar orientador. Assim, os alunos entregam um plano 

de trabalho para a tutora e apresentam relatório completo após um ano de pesquisa. No caso, os 

alunos que se encontram nessa situação até o momento de entrega desse relatório são: Karin 

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

Hameister); 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). 
 

 

3.3. Extensão 

Informar as cinco atividades de extensão consideradas mais relevantes  
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Natureza da atividade realizada: Mini Curso de Extensão 

Tema: Cinema Militante na APP 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 

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

curso de graduação em História da Universidade Federal do Paraná.  

Descrição da Atividade:Realizado em parceria com a APP - Sindicato desde o ano de 2009 o 

evento vem sofrendo modificações e em sua quinta edição teve dois eixos temáticos: 

Opressão Sexual e Intolerância Religiosa. No ano de 2013, o evento ocorreu em dois meses: 

no primeiro semestre em junho, com quatro dias de apresentações e no segundo semestre em 

outubro, contando com quatro encontros. O mini curso foi dividido em duas mesas de 

abertura e exibição de quatro filmes com uma posterior discussão. Por ter ocorrido em meses 

distintos o evento não se tornou cansativo e possibilitou a participação dos associados e 

estudantes. 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 do PET História ou por algum professor convidado.  

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

Parceiros ou colaboradores da atividade: professores do Departamento de História da UFPR 

(Dehis), professores Departamento de Sociologia da UFPR (Deciso), professores do Setor de 

Educação da UFPR, alunos do programa de pós-graduação em História. 

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. Objetivou-se possibilitar um espaço de 

apresentação para os alunos do grupo em eventos maiores e fora da Universidade.  

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 contribuíram para a melhoria das atividades que envolvem mídia e cinema nas escolas 

públicas de Curitiba e região metropolitana, além de unir ambientes de trabalho distintos. 

Comentário Geral: O evento mostrou-se muito proveitoso tanto para o PET História quanto 

para a APP – Sindicato, sendo assim a parceria com a APP continuará sendo desenvolvida e 

o evento de cinema será realizado novamente em 2014 sempre procurando-se uma 

diversificação de temáticas e convidados. 

 

Natureza da atividade realizada: Oficina 

Tema: Ofício do Historiador  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr MaiX Jun  Jul Ago Set Out  Nov Dez 
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Público Alvo: Alunos ingressantes no curso de História (diurno e noturno) 

Descrição da Atividade: O evento foi composto por três dias com temáticas diferentes e 

tendo como convidados profissionais formados na área de história e que atuam em diferentes 

ramos: pesquisa, memória e ensino.   

Promotores da atividade: Grupo PET História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História.  

Justificativa realização da atividade: O evento que está em sua quinta 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. Além disso procura-se apresentar o curso e seus professores.  

Resultados esperados:  

- Apresentar quais são as possibilidades de trabalho com o diploma de historiador, seja com 

licenciatura ou bacharelado.  

- Mostrar o cotidiano, dificuldades e peculiaridades do profissional que trabalha com 

História.  

- Proporcionar a possibilidade de entrar em contato com profissionais que já atuam na área, 

contrapondo diversas práticas.  

Resultados alcançados: Por reunir alunos de diferentes períodos do curso a atividade 

possibilitou o diálogo entre os estudantes, além de um contato com diversos profissionais, 

que atuam a longo ou curto prazo no ramo da História, apresentando assim os diversos 

caminhos que podem ser seguidos ao se terminar a graduação.  

Comentário Geral: Pelo sucesso do evento e a obtenção do resultado esperado, pretendemos 

continuar realizando tal oficina em 2014, mantendo os mesmos eixos temáticos.   

 

Natureza da atividade realizada: Palestra 

Tema: Café com História 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Alunos da UFPR e comunidade interessada. 

Descrição da Atividade: Atividade voltada à comunidade com o objetivo de debater temas 

atuais e acadêmicos de interesse geral. Trata-se de uma atividade aberta a todos promovendo 

a integração do PET no curso e na comunidade. Possui um 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, principalmente professores ingressantes no 

Departamento de História da UFPR.  

Promotores da atividade: Grupo PET História 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História (DEHIS – UFPR); 

Teatro Guaíra; Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

Fluminense (UFF).  

Justificativa realização da atividade: Este evento possuiu os objetivos iniciais de possibilitar 

aos alunos um maior contato com os convidados e um maior acesso à suas experiências que 

podem ou não estarem vinculadas Universidade.  

Resultados esperados: Incentivar o diálogo e a troca de experiências entre alunos e 

professores e membros da comunidade, estabelecendo assim uma maior proximidade, além 

de explorar as diversas trajetórias de vida  e inspirações de diálogo e luta política.  

Resultados alcançados: O evento, realizado todos os anos pelo grupo, teve quatro edições ao 

longo de 2014, contando com os seguintes convidados: Prof. Dr. Clóvis Gruner com a 
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palestra “Crimes e criminosos na literatura e no discurso criminológico – Séculos XIX e 

XX” realizada em julho; Prof. Dr. Rafael Benthien “Entre disciplinas: por uma história 

cruzada dos saberes” realizada em setembro; Cintia Napoli “Ciranda da bailarina: trajetória 

artística de Cintia Napoli no Balé Teatro Guaíra” em novembro e por último a doutoranda 

do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, Natália de 

Santanna Guerellus, egressa do Pet-História, com a palestra “Rachel de Queiroz: Uma 

biografia entre a história e a literatura” realizada em dezembro.   

Os resultados se mostraram muito satisfatórios por apresentarem diversas temáticas aos 

alunos, além do levantamento de interesses e trocas de experiências com professores da 

instituição e convidados vindos de fora.  

Comentário Geral: Por ser um dos eventos mais tradicionais e conhecidos do grupo PET 

História continuaremos a realizá-lo ao longo de 2014, com diversos encontros e sempre 

procurando inovar nas temáticas e convidados, de preferência procurando alinhá-los com 

nossa pesquisa coletiva.  

 

Natureza da atividade realizada: Palestra - debate 

Tema: Diálogos do PET: Arte como conhecimento nas ciências humanas 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Integrantes dos PETs envolvidos; alunos dos cursos de graduação em 

História, Ciências Sociais, Filosofia, Direito e Psicologia da UFPR e de outras instituições 

de ensino. 

Descrição da Atividade: Em sua sétima 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 e coletivas, além de promover a integração entre os grupos e a 

articulação dos saberes.  

Promotores da atividade: Grupos PET - Ciências Sociais, Direito, Filosofia, História e 

Psicologia da UFPR.. 

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

Antropologia, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Filosofia, Faculdade de 

Direito, Departamento de Psicologia. 

Justificativa realização da atividade: Promover a integração entre os grupos PET a partir da 

apresentação e debate referente a eixos temáticos que envolvam os grupos, possibilitando 

um maior contato. Além disso procura-se abrir um espaço para alunos que não são 

integrantes dos grupos para poderem conhecer melhor suas atividades e integrantes. 

Resultados esperados: Estabelecer um diálogo sobre os temas desenvolvidos nas cinco áreas, 

com a apresentação por parte dos integrantes, além de professores convidados pelos grupos, 

proporcionando um espaço de confraternização.  

Resultados alcançados: Em 2013 o evento foi dividido em três dias contando com cinco de 

mesas de discussão e apresentação, tendo em comum o tema do: Arte como conhecimento 

nas ciências humanas. Sendo assim foi possível a aproximação e integração entre os grupos 

desde o momento da organização do evento até a data de sua realização. As apresentações de 

pesquisas individuais possibilitaram um maior contato entre os bolsistas e a divulgação de 

trabalhos e possibilidades de estudo.  

Comentário Geral: Este evento tem, ao longo de suas setes edições, proporcionado o 

exercício de integração e interdisciplinaridade entre os PETs participantes, de tal forma em 
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2014 continuará a ser realizado nestes mesmos moldes.  

 

Natureza da atividade realizada: Curso 

Tema: VI Semana Acadêmica de História: África e Brasil, um mar de histórias. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Alunos do curso de História da UFPR (Diurno ou noturno); Alunos da UFPR.  

Descrição da Atividade: Em sua sexta edição a Semana Acadêmica de História, realizada em 

conjunto com o Centro Acadêmico de História (CAHIS) teve como temática as relações 

entre Brasil e África. Sendo assim foram organizadas palestras, mesas, espaços para 

apresentação de comunicações de graduandos e minicursos ministrados por alunos do 

Programa de Pós-Graduação (PGHIS).   

Promotores da atividade: Grupo PET História, Centro Acadêmico de História (CAHIS). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História (DEHIS – UFPR), 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Núcleo de Estudos Mediterrâneos, Programa de Pós 

Graduação em História (UFPR), Setor de Ciências Humanas UFPR. 

Justificativa realização da atividade: Por meio de uma semana de atividades abordar as 

relações entre o continente africano e o Brasil, expandindo as possibilidades de estudo da 

África. Possibilitar também a integração dos alunos do curso e uma diversificação de 

palestras, apresentações e debates.  

Resultados esperados: Dinamizar a rotina dos estudantes oferecendo atividades centradas em 

uma temática pouco abordada dentro de sala de aula, oferecendo assim um maior contato e 

também possibilidades de estudo e carreira.  

Resultados alcançados: O evento se mostrou com resultado muito positivo, reunindo alunos 

de diversos períodos e contando com a participação de professores da instituição, 

convidados e alunos de cursos de pós-graduação, possibilitando uma maior integração e 

troca de experiências e pesquisas. 

Comentário Geral: A Semana Acadêmica de História é um evento tradicional no calendário 

dos estudantes do curso de História da UFPR e continuará a ser realizada em 2014 

procurando-se uma nova temática e diversificação de sua dinâmica.  

 

Natureza da atividade realizada: Oficina 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Organização de Arquivos 

Tema: Organização da Memória Coletiva do PET História 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan FevX MarX AbrX MaiX Jun X Jul X AgoX Set X Out X NovX Dez  

Público Alvo: Integrantes do PET História, alunos do curso de Graduação em História 

(diurno ou noturno), comunidade universitária em geral. 

Descrição da Atividade: Organização dos arquivos do PET, seleção de material que poderia 

ser descarto ou doado, inventário de material, backup de todo o material produzido pelo 

grupo que se encontram em computadores, selecionar aquilo que seria interessante divulgar 

para a comunidade via blog do PET. 

Promotores da atividade: Grupo PET História. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História (DEHIS – UFPR). 

Justificativa realização da atividade: Com as comemorações de 20 anos do grupo realizadas 

em 2012 surgiu a ideia de organizar a documentação presente em nossa sala e disponibilizá-
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la ao público.  

Resultados esperados: Disponibilizar a documentação reunida ao longo de 20 anos de 

existência do grupo, além de possibilitar a retomada de um jornal de comunicação para os 

estudantes do curso. Também procurou-se possibilitar um aprendizado aos integrantes do 

grupo em relação a organização de documentos, relatórios e também na formatação e edição 

de um jornal.   

Resultados alcançados: Durante o processo de catalogação e organização da documentação o 

grupo encontrou a publicação de um pequeno jornal intitulado de Boletim, que trazia 

questões relevantes para a comunidade e para o curso, além de piadas e curiosidades. Sendo 

publicado entre o final dos anos 1990 e inicio de 2000, foi retomado pelo grupo, tendo sido 

disponibilizado em uma edição online em 2013 e disponível no blog 

(http://pethistoriaufpr.wordpress.com/downloads/), originando mais um veículo de 

comunicação extra-acadêmico.  

Comentário Geral: A atividade se mostrou satisfatória tanto para o grupo quanto para os 

estudantes do curso, sendo assim pretendemos dar continuação à publicação do Boletim ao 

longo de 2014, reunindo contos, noticias e avisos referentes a Universidade. Ressalta-se 

também que foi feito um número especial com homenagens de amigos, colegas e parentes 

dos professores e alunos do Departamento de História falecidos em 2013, entre eles o prof. 

Carlos Antunes, um dos grandes defensores do PET na Universidade e em Brasília, quando 

foi do MEC/Sesu e do aluno de pós graduação Daniel Orta, egresso do Pet-história. 

 

Natureza da atividade realizada: Oficinas e Debates 

Tema: Parceria com PETs Ciências Sociais, Economia e História da UFPR com a 

Catamares (Cooperativa de catadores de lixo reciclável).  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan FevX MarX AbrX MaiX Jun X Jul X AgoX Set X Out X NovX Dez X 

Público Alvo: Integrantes do PETs Ciências Sociais, Economia e História; alunos da UFPR.  

Descrição da Atividade: A atividade se originou a partir da criação de uma parceria com a 

Cooperativa Catamares durante a qual 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; 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. 

Promotores da atividade: PET Ciências Sociais, PET Economia, PET História.  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Catamares (Cooperativa de Catadores de Material 

Reciclável)  

Justificativa realização da atividade: Durante o evento Diálogos do PET em 2012 

percebemos que os PETs Ciências Sociais, Economia e História tinham várias preocupações 

em comum, uma delas sendo a questão de políticas públicas envolvendo reciclagem. Desta 

constatação surgiu a ideia de uma parceria inédita na UFPR: a de alunos dos grupos PETs de 

participarem de uma atividade em conjunto com a Cooperativa Catamares.  

Resultados esperados: Possibilitar uma maior integração entre os estudantes da UFPR e os 

participantes da Cooperativa Catamares, além de trazer questões importantes relacionadas à 

reciclagem do lixo, presentes dentro e fora da comunidade acadêmica. Procurou-se também 

despertar uma consciência crítica nos alunos acerca da existência de cooperativas e dos 

benefícios do estabelecimento de parcerias para ambos os lados. 
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Resultados alcançados: O ano de 2013 foi utilizado para o estabelecimento de contato entre 

os grupos e a cooperativa, resultando em algumas reuniões e visitas, que se mostraram muito 

positivas e satisfatórias para os membros do grupo, que tiveram a oportunidade de conhecer 

a sede da cooperativa e alguns de seus participantes.  

Comentário Geral: Por se tratar de um projeto extenso e que envolve muitas pessoas não foi 

possível aplicar todas as atividades previstas, sendo assim será dada uma continuidade ao 

longo do ano de 2014 para a sua realização.  

 

Natureza da atividade realizada: Oficina 

Tema: Parceria com o PET Ciências Sociais, Pibid Ciências Sociais e MAE/UFPR. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: Integrantes do PETs Ciências Sociais e História; alunos do PIBID Ciências 

Sociais; bolsistas do MAE/UFPR; público alvo do museu.   

Descrição da Atividade: Esta parceria com o PET Ciências Sociais, PIBID e Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR visa criar um campo de trabalho interdisciplinar entre os 

grupos e seus integrantes para uma atuação perante a visitação da sala didática do Museu, 

além da elaboração de um material didático a ser aplicado em escolas parceiras.   

Promotores da atividade: PET História; PET Ciências Sociais; PIBID Ciências Sociais; 

MAE – UFPR.   

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História (DEHIS), Departamento 

de Ciências Sociais (DECISO).   

Justificativa realização da atividade: Possibilitar um maior convívio entre os petianos de 

diferentes cursos e a realidade do trabalho em um museu, aproximando tais realidades e 

unindo o discurso teórico com a prática.   

Resultados esperados: Capacitar os alunos para atuarem perante o público que visita a sala 

didática do Museu e fornecer a base para a preparação de um material e caixa didática para 

aplicada nos Ensinos Fundamental e Médio de escolas associadas, possuindo os temas de: 

patrimônio, territorialidade, corpo, sexualidade e gênero.  

Resultados alcançados: Durante o ano de 2013 os alunos envolvidos com o projeto se 

reuniram  e fizeram a discussão teórica para a elaboração do material, trabalhando com 

fundamentos, promovendo debates e testando sua aplicabilidade.  

Comentário Geral: Em 2014 espera-se continuar com tal atividade, desta vez aplicando o 

resultado obtido, ou seja, o material didático com alunos do ensino fundamental e médio. 

 

 

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

Tema: 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 MarX Abr X   MaiX Jun X Jul X AgoX Set X Out X NovX Dez X 

 

Público Alvo: Estudantes de graduação em História, podendo ser na UFPR ou qualquer 

outra instituição de ensino do país ou de fala de língua portuguesa.  
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Descrição da Atividade: A revista Cadernos de Clio começou a ser produzida em 2009 e 

teve seu quarto número preparado em 2013.  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 quinta edição prevista para 2014.  

Comentário Geral: A revista está no prelo e o atraso de sua publicação ocorreu devido ao 

atraso do pagamento da verba de fomento. Destaca-se que para 2014 estamos estudando 

transformá-la em publicação on line vinculada ao SER/UFPR. A Revista apareceu na última 

avaliação webqualis e obteve a nota B5. 

 

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 dez horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 

cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(X) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: Nada a declarar 
 

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 

Justifique: Nada a declarar 
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4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

( X ) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

Justifique: Conforme o exposto, somente uma das atividades ficou inacabada – confecção do 

documentário (curta) sobre a pesquisa coletiva do Teatro Guaira, mas que se encontra 

atualmente em produção e deve ser terminado até o final de 2014 e apresentado aos alunos e 

colegas do Dehis. 

 

4.4. Informe sobre a participação da PROGRAD e UFPR em relação ao apoio institucional 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

( x ) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

Justifique: A relação com a PROGRAD e UFPR está bem mais ágil e tranquila atualmente. 

 

 

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 

Justifique: Nada a declarar 

 

 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 

gestão do PET: 

(  ) Excelente  ( X ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: há bastante lentidão na comunicação para sanar dúvidas tanto para o recebimento 

da verba anual quanto para sanar problemas com a base on line SIGPET. 

 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET 

quanto ao acompanhamento e orientação do grupo: 

( X ) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: em 2013 houve remodelação no sistema de reuniões e a participação dos 

professores e alunos está mais intensa o que tem facilitado muito o trabalho da tutora na 

gestão do grupo. 

 

 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 
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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 voltado para os alunos calouros e também nossos 

encontros mensais, o Café com História. Mesmo considerando que atividade que melhor 

caracteriza esta indissociabilidade é o evento Diálogos do PET, realizado em parceria com 

os grupos PET das Ciências Humanas e Direito, ressaltamos de a Oficina de História do 

Brasil para estrangeiros e de Patrimônio foram muito inovadoras, pois envolveram pesquisa, 

preparação de material didático e as aulas ministradas pelo grupo para a comunidade de 

estrangeiros e alunos de diferentes escolas estaduais. Por fim, ressaltamos a parceria com os 

Pets Economia e Ciências Socais com a Cooperativa Catamares, por proporcionar uma visão 

mais ampla acerca da reciclagem e políticas públicas em Curitiba. 

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou 

no ano de 2013. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

 

Capítulos de livros publicados 

GARRAFFONI, R. S., SANFELICE, P. P. 

Em tempos de culto a Marte por que estudar Vênus? Repensando o papel de Pompeia durante 

a II Guerra In: Saberes e poderes no mundo antigo. Vol. I – Dos saberes.1a ed.Coimbra : 

Impressa da Universidade de Coimbra, 2013, v.1, p. 65-84. 

GARRAFFONI, R. S. 

Escritos e inscrições: uma reflexão sobre a pluralidade no início do Principado In: As 

multiplas faces do discurso em Roma.1a ed.Vitória : Editora da UFES, 2013, v.01, p. 120-

134. 

GARRAFFONI, R. S. 

O Exército Romano: diferentes de maneiras de pensar sobre Roma e seus exércitos In: 

Estudos Clássicos II: História Literatura e Arqueologia.1a ed.São Paulo/Coimbra : 

Annablume/Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013, v.II, p. 155-161. 

GARRAFFONI, R. S. 

Pensando conceitos para estudar História de Roma In: Estudos Clássicos II: História 

Literatura e Arqueologia.1a ed.São Paulo/Coimbra : Annablume/Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2013, v.II, p. 147-154 

GARRAFFONI, R. S., LAURENCE, R. 

Writing in public space from child to Adult: The meaning of graffiti In: Written Space in the 

Latin West, 200BC to AD300.1a ed.Londres : Bloomsbury, 2013, v.1, p. 123-134. 

 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido) 

GARRAFFONI, R. S., SANFELICE, P. P. 

Arqueologia e poder: o caso de Pompeia In: I Semana de Arqueologia - Unicamp - 

Arqueologia e Poder, 2013, Campinas.  ANAIS I Semana de Arqueologia - Unicamp 

“Arqueologia e Poder”. , 2013. p.1 – 10. 
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Apresentação de trabalho e palestra 

GARRAFFONI, R. S. 

Arqueologia Clássica no Brasil: reflexões sobre o futuro e passado, 2013. 

(Comunicação,Apresentação de Trabalho) 

SANFELICE, P. P., GARRAFFONI, R. S. 

Arqueologia e Poder: o caso de Pompeia, 2013. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) 

GARRAFFONI, R. S. 

Cultura material e Estudos Clássicos: a importância do diálogo, 2013. (Conferência ou 

palestra,Apresentação de Trabalho) 

GARRAFFONI, R. S. 

Grafites: linguagens e narrativas nas paredes de Pompeia, 2013. (Conferência ou 

palestra,Apresentação de Trabalho) 

GARRAFFONI, R. S. 

Grafites romanos em Pompeia: memória e imagens., 2013. (Conferência ou 

palestra,Apresentação de Trabalho) 

GARRAFFONI, R. S. 

Pompeia e os romanos: algumas abordagens pós-coloniais, 2013. (Simpósio,Apresentação de 

Trabalho) 

 

Demais produções bibliográficas 

GARRAFFONI, R. S. 

Editorial. Editorial Revista Classica. São Paulo:Editora Annablume, 2013. 

 

Trabalhos técnicos 

GARRAFFONI, R. S. 

Parecer ad hoc para Fapesp, 2013 

 

 

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 por meio da pesquisa coletiva; incentivo ao uso de novas 

metodologias de pesquisa histórica; incentivo ao papel social do professor como formação de 

perspectiva crítica de análise do passado e presente. 

 

 

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 e área de pesquisa; 

- Envidar esforços para inserir os professores do Departamento em atividades de ensino, 

pesquisa  e extensão e parcerias inovadoras com o PET-História; 

- Apoiar integralmente a formação de professores/pesquisadores de nossos alunos. 
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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, nas aulas que ministro, ao ensino de novas metodologias de pesquisa e debates teóricos 
mais recentes no campo das ciências humanas, além da valorização do trabalho coletivo. 
- embora não fosse o objetivo central, a pesquisa sobre Curitiba e o Teatro Guaira se mostrou 
interessante para um link com trabalhos que venho realizando, pois ajudou a conhecer melhor o 
contexto histórico da cidade em geral, e da praça Santos Andrade em específico, permitindo o estudo 
do impacto da arquitetura de origem clássica na cidade. Conhecer melhor o espaço e a 
documentação foi importante para desenvolver pesquisas com os alunos sobre a relação entre 
arquitetura greco-romana e contexto urbano moderno, um tema da frente de pesquisa que trabalho 
sobre Usos do Passado. 
- incentivo a trabalhos com comunidade a partir da experiência interdisciplinar com a Cooperativa 
Catamares. 
 

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. 

 

Destaca-se que todos os alunos participaram das atividades do PET-História descritas nesse 

relatório, as que seguem são suas participações em outros eventos. 

 

Alexandre Cozer 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de História da Ufpr  "África e Brasil, um mar de histórias", Curitiba, 

17 a 21 de junho de 2013 

 

Apresentação: 

 

Banner: O que podiam fazer as mulheres diante de Priapo? no evento O futuro do passado da 

Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, Brasília, julho de 2013. 

 

Augusto Gonçalves Maynardes 

 

Apresentação de trabalho: 

 

‘Literatura e Sociedade na Curitiba de Dalton Trevisan’. 21º Evento de Iniciação Científica da 

Universidade Federal do Paraná, 2013, Curitiba. 

Debate sobre o filme "Café da Manhã em Plutão", no evento "Cinema Militante", promovido 

pelo PET-História  em parceria com a APP- Sindicato, no dia 12/06 

 

Publicação de Resumo: 
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Maynardes, A. G. ‘Literatura e Socidade na Curitiba de Dalton Trevisan’. In: 21º Evento de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná, 2013, Curitiba. Livro de Resumos do 

21º EVINCI. Curitiba: UFPR, 2013. 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de História da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

 

- Organização da VI Semana Acadêmica de História da UFPR, nos dias 17 a 21/06 

 

Camila Flores Granella 

 

Apresentação de trabalho: 

 

Palestra sobre o filme Paradise Now no evento Cinema Militante (PET História/APP 

Sindicato), Curitiba, outubro de 2013. 

Apresentação de  banner da pesquisa Ibn Ammâr e as possibilidades de um poeta em Al 

Andaluz (Século XI) no X Encontro Internacional de Estudos Medievais (ABREM/UnB), 

Brasília, julho de 2013.  

EVINCI: Ibn Ammâr e as possibilidades de um poeta em Al Andaluz (Século XI), Curitiba, 

outubro de 2013. 

 

Publicação:  

 

Resumo: GRANELLA, Camila F. Ibn Ammâr e as possibilidades de um poeta em al-

Andaluz (século XI). In: X Encontro Internacional de Estudos Medievais, 2013, Brasília. X 

Encontro Internacional dos Estudos Medievais EIEM: Diálogos Ibero-Americanos, 2013. v. 1. 

p. 80-81. 

 

Ouvinte: 

 

X Encontro Internacional de Estudos Medievais: Diálogos Íbero-Americanos, Brasília, 

julho/2013. 

 

Camila Maria Longo Pleszczak 

 

Apresentadora: 

 

Palestra sobre o filme Em nome do Pai no evento Cinema Militante (PET História/APP 

Sindicato), Curitiba, outubro de 2013. 

Representação de gênero: o romance histórico de érico Veríssimo, Diálogos do PET., 

Curitiba, junho de 2013. 

Apresentação de "Oficina de História para Estrangeiros do Pet História: relato de uma 

experiência", ENAF., Curitiba, outubro de 2013. 

Ana Terra: romance história e representação de gênero, EVINCI. 

 

Felipe Barradas Correia Castro Bastos 
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Apresentação: 

 

Memorialismo e historiografia: diferentes olhares sobre a história de Cascavel (1970 - 1990) 

na Jornada Acadêmica de História - História, Cultura e Literatura. Universidade Paranaense 

(UNIPAR), Cascavel, 07 a 11 de outubro de 2013. 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de História da Ufpr  "África e Brasil, um mar de histórias", Curitiba, 

17 a 21 de junho de 2013 

 

Oficina "A Escravidão na História da Educação: objetos, conceitos e historiografia", Curitiba, 

19 de junho de 2013. 

 

Ciclo de debates sobre cultura material e história da alimentação, Curitiba, 7 de março de 

2013. 

 

Palestra "Mídia, religião e cultura no contexto global", Curitiba, 3 de abril de 2013. 

 

 

Gabriel Elysio Maia Braga 

 

Apresentação: 

 

Espaços e Sociabilidades na Curitiba da Joaquim, na I Jornada Paranaense PET/PIBID de 

História, Maringá, outubro de 2013. 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de História da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

I Jornada Paranaense PET PIBID de História, Maringá, outubro de 2013. 

 

Gabriela Müller Larocca 

 

Apresentação: 

 

LAROCCA, G. M.  Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: O Capitalismo e a 

Família Norte-Americana em O Massacre da Serra Elétrica (1973 - 1979). Apresentação no 

evento Diálogos do PET, Curitiba, junho de 2013.  

LAROCCA, G. Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: O Capitalismo e a 

Família Norte-Americana em O Massacre da Serra Elétrica (1973 - 1979).Apresentação no 

21º Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná - EVINCI, outubro de 

2013. 

 

Publicação:  

 

LAROCCA, G. M. Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: O Capitalismo e a 

Família Norte-Americana em O Massacre da Serra Elétrica (1973 - 1979). In: 21º Evento de 
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Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná, 2013, Curitiba. Livro de Resumos do 

21º EVINCI. Curitiba: UFPR, 2013. v. 2. p. 121-121.  

LAROCCA, G.M. Representação e Crítica Social no Cinema de Horror: O Capitalismo e a 

Família Norte-Americana em O Massacre da Serra Elétrica (1973 - 1979). In: Caderno de 

Resumos: Monografias de conclusão do curso de bacharelado e licenciatura em História da 

Universidade Federal do Paraná, segundo semestre de 2013. Pp. 69 - 73. 

 

Gregório Moraes Mazzo 

 

Apresentação de trabalho: 

 

Comunicação: A Teoria Hamítica como lugar de conflito: considerações historiográficas na 

VI Semana Acadêmica de História da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

 

Ouvinte: 

 

Diálogos Mediterrânicos IV: cultura, tradição e discursos de poder, Curitiba, março de 2013. 

 

Ivan Araujo Lima 

 

Ouvinte:  

 

VI Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional em Florianópolis, maio de 2013. 

 

Apresentação:  

 

Pesquisa Coletiva do PET-História "Definições de Juventude na Revista Joaquim", 

Apresentação no 21º Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná - 

EVINCI, outubro de 2013. 

 

 

Jéssica Rocha Neiva de Lima - IRA: 0,916 

 

 

Ouvinte: 

 

I Jornada Paranaense PIBID e PET, Maringá, outubro de 2013. 

VI Semana Acadêmica de História da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

 

Karin Barbosa Joaquim 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de História da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

Oficina: Perspectivas dos Estudos de Egito Antigo no Brasil na Semana Acadêmica de 

História da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

Diálogos Mediterrânicos IV: cultura, tradição e discursos de poder, Curitiba, março de 2013. 
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Colaboradora:  

 

Feira de Profissões UFPR  

 

Kelleny Brasil Rodrigues 

 

Apresentadora: 

 

Cinema Militante comAPP-Sindicato, sobre o filme Café da Manhã em Plutão, junho de 

2013.  

 

Ouvinte: 

 

Ciclo de debates sobre cultura material e história da alimentação, Curitiba, março de 2013. 

 

Colaboradora: 

 

Feira de Profissões UFPR 

 

Mayara Ferneda Mottin 

 

Ouvinte:  

 

Ciclo de Debates sobre Cultura Material e História da Alimentação com Prof. Remesal, 

Curitiba, março de 2013. 

Diálogos Mediterrânicos IV: cultura, tradição e discursos de poder, Curitiba, março de 2013. 

VI SAH - África e Brasil, um mar de histórias, Curitiba, junho de 2013. 

“O cotidiano e o lazer em sua dimensão política” - oficina realizada durante a VI SAH, 

Curitiba, junho de 2013. 

 

Colaboradora: 

 

"Afogando em nomes e relações sociais" (Projeto do CEDOPE UFPR) 

Feira de Cursos UFPR 

 

Natascha Eggers 

 

Publicação:  

EGGERS, N. A."Egito Antigo e Imperialismo Britânico no século XIX: as descobertas do 

antiquarista Giovanni Belzoni"  In: 21º Evento de Iniciação Científica da Universidade 

Federal do Paraná, 2013, Curitiba. Livro de Resumos do 21º EVINCI. Curitiba: UFPR, 2013. 

v. 2. p, 115- 115. 

Apresentação: 
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"Lugares do Jovem Vampiro: Espaços de Sociabilidade em Curitiba na Joaquim - Bate papo 

sobre a pesquisa coletiva do PET História 2012" (24/04/13) - apresentação de trabalho. 

Curitiba. 

Apresentação do trabalho "Egito Antigo e Imperialismo Britânico no século XIX" no 

Diálogos do PET: Arte como conhecimento nas ciências humanas" junho de 2013. Curitiba. 

Apresentação de banner e da pesquisa "Egito Antigo e Imperialismo Britânico no século XIX: 

as descobertas do antiquarista Giovanni Belzoni" – Evinci/UFPR, Curitiba, outubro de 2013. 

 

Ouvinte:  

 

VI Semana Acadêmica de História - "Brasil e África: Um mar de histórias". Curitiba. Junho 

de 2013.  

Curso sobre Arqueologia, com doutoranda Martha Becker, Curitiba, maio a julho de 2013. 

 

Renata Karolina Alcântara 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de história da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

VI Semana Acadêmica de história da UFPR, Curitiba, junho de 2013 - oficina "Perspectivas 

dos Estudo de Egito Antigo no Brasil" 

Ciclo de Debates  Abralatas 2013 – Inovação para sustentabilidade., Curitiba, outubro de 

2013. 

 

Colaboradora: 

 

VI Semana Acadêmica de história da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

 

Shirlei Batista dos Santos 

 

Ouvinte: 

 

Diálogos Mediterrânicos IV: cultura, tradição e discursos de poder, Curitiba, março de 2013. 

 

Suellen Carolyne Precinotto 

 

Ouvinte: 

 

VI Semana Acadêmica de história da UFPR, Curitiba, junho de 2013. 

VI Semana Acadêmica de história da UFPR, Curitiba, junho de 2013 - Oficina Perspectivas 

do Estudo de Egito Antigo no Brasil 

 

Willian Funke 

 

Apresentação de Trabalho: A Sé de Lisboa na fundação do Reino Português no X Encontro 

Internacional dos Estudos Medievais. Brasília, UnB. 01 a 05 de julho de 2013. 

 

Ouvinte. 
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Semana Acadêmica de História – África e Brasil, um mar de histórias. 

Curitiba, UFPR. Junho de 2013. (também participou da organização). 

 

Diálogos Mediterrânicos IV (NEMED). 

Curitiba, UFPR. Várias datas no primeiro semestre de 2013. 

 

III Colóquio “Nova Lisboa Medieval”. 

Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 20 a 22 de 

novembro de 2013. 

 

X Encontro Internacional dos Estudos Medievais. 

Brasília, UnB. 01 a 05 de julho de 2013. 

 

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: Curitiba, 20 de fevereiro de 2013. 

 

Assinatura do Tutor: 

 

 
 

Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 

 

 
 


