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1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 

 

1.1. Grupo: PET História UFPR 

 

1.2. Interdisciplinar ou Curso específico: Curso específico (História Licenciatura e 

Bacharelado – 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 de 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 a avaliação qualitativa da dinâmica de ingresso, 

permanecia e saída do estudante do grupo. 

 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

Augusto Gonçalves 

Maynardes 

2011 Abril de 

2012 

(integrante 

do PET até 

agosto de 

2014) 

9º IRA 0,823 

O aluno entrou 

no PET no 

início do 

segundo ano e 

saiu para poder 

se formar, ficou 

no grupo quase 

três anos e 

obteve um bom 

desempenho 

acadêmico. 

Camila Flores Granella 2011 Novembro 

de 2011, 

deixou o 

grupo em 

fevereiro de 

2015 

9º IRA 0,8100 

A aluna entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e saiu após 

quatro anos, 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

quando estava 

prestes a se 

formar. A razão 

da saída se deu 

por ter obtido 

um emprego na 

área. Sempre 

obteve um bom 

desempenho 

acadêmico 

Felipe Barradas Correia 

Castro Bastos 

2012 Abril de 

2012 

7º IRA 0,9333 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Gabriel Elysio Maia Braga 2012 Abril de 

2012 

7º IRA 0,8745 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Ivan Araujo Lima 2011 Novembro 

de 2011 

9º IRA 0,8035 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Jéssica Louise Rocha Neiva de 

Lima 

2012 Abril de 

2012 

7º IRA 0,9193 

A aluna entrou 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Karin Barbosa Joaquim 2012 Junho de 

2013 

7º IRA 0,8249 

A aluna entrou 

no PET no seu 

segundo ano e 

segue no grupo. 

Sempre obteve 

um desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Kelleny Brasil Rodrigues 2012 Abril de 

2012 

7º IRA 0,8292 

A aluna entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Mayara Ferneda Mottin 2012 Junho de 

2013 

7º IRA 0,8940 

A aluna entrou 

no PET no seu 

segundo ano e 

segue no grupo. 

Sempre obteve 

um desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Michel Ehrlich 2014 Março de 

2014 

3º IRA 0,9700 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Shirlei Batista dos Santos 2012 Junho de 

2013 

7º IRA 0,8108 

A aluna entrou 

no PET no seu 

segundo ano e 

segue no grupo. 

Sempre obteve 

um desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Suellen Carolyne Precinotto 2013 Junho de 

2013 

5º IRA 0,8827 

A aluna entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Willian Funke 2011 Novembro 

de 2011 

9º IRA 0,8913 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. Foi 

bolsita 

mobilidade 

acadêmica 

durante seis 

meses em 

Lisboa e, no seu 

regresso optou 

por seguir no 

grupo. 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

Nome dos não bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

Alexandre Cozer 2011 Abril de 

2011 

9º IRA 0,9074 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Destaca-se que 

já foi bolsista no 

PET e, 

atualmente, 

como é bolsista 

CNPq/PIBIC 

segue como 

voluntário no 

grupo. Também 

foi bolsista no 

programa 

mobilidade 

acadêmica, 

permaneceu 

uma ano em 

Lyon, França, e 

ao retornar 

voltou a ser 

integrante do 

grupo. 

Douglas Figueira Scirea 2014 Outubro de 

2014 

3º IRA 0,8100 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

Gregório Mazzo 

 

 

 

 

2011 Abril de 

2012 

(integrante 

do PET até 

setembro de 

2014) 

9º IRA 0,8367  

O aluno entrou 

no PET no 

início de seu 

segundo ano e 

ficou dois anos 

e meio como 

voluntário. 

Deixou o grupo 

por razões 

profissionais – 

sempre 

trabalhou como 

professor 

quando foi 

voluntário no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Jean Carlo Giordani 2013 Março de 

2014 

5º IRA 0,8386 

O aluno entrou 

no PET no 

segundo ano e 

segue no grupo. 

Sempre obteve 

um desempenho 

acadêmico 

muito bom. Foi 

promovido a 

bolsista em 

fevereiro de 

2015 no lugar 

de Camila 

Flores. 

José Vinícius Maciel 2014 Agosto de 

2014 

(integrante 

do PET até 

janeiro de 

2015) 

3º IRA 0,9470 

O aluno 

ingressou no 

curso em 2014, 

permaneceu no 

grupo por 

alguns meses, 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

UFPR 

 

Ingresso no 

PET 

 

Período letivo 

atual 

Avaliação 

qualitativa 

mas acabou 

saindo em 

janeiro de 2015 

por razões 

pessoais. 

Sempre teve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Josip Horus Giunta Osipi 2014 Abril de 

2014 

3º IRA 0,9490 

O aluno entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

Maria Victoria Ribeiro Ruy 2014 Março de 

2014 

3º IRA 0,8467 

A aluna entrou 

no PET ainda 

no seu primeiro 

ano e segue no 

grupo. Sempre 

obteve um 

desempenho 

acadêmico 

muito bom. 

 

b) Além de preencher o quadro, o Tutor deve apresentar uma análise dessa avaliação 

considerando os artigos 18 e 20 da Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010. 

Os artigos 18 e 20 da Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010 definem os deveres dos 

estudantes bolsistas, prezando pela excelência acadêmica, pelas atividades coletivas e de 

ensino, pesquisa e extensão. O quadro de 2014 de bolsistas e não bolsistas do PET-História 

expressa, de maneira sintética, o entrosamento do grupo e o cumprimento das especificações 

da portaria. O grupo está estável e todos os membros, bolsistas ou não, tem o IRA acima de 

0,8, a maioria está periodizada e pretende se formar dentro dos quatro anos do curso. No caso 

dos alunos Augusto Maynardes e Gregório Mazzo, deixaram o grupo por razões distintas: o 

primeiro por que estava prestes a se formar e precisava cumprir créditos de disciplinas que 

coincidiam com horários de atividades do PET e o segundo por razões profissionais, já que 

possuía emprego enquanto foi não bolsista do PET. No caso de José Maciel, a desistência em 

janeiro de 2015 se deu por razões pessoais. Nesse sentido, o grupo passou 2014 em sua 
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configuração máxima: 12 bolsitas e 06 não bolsistas (no caso de José Maciel, como a 

desistência foi em janeiro, será substituído na ocasião da volta às aulas). Se o quadro for 

avaliado em conjunto com o relatório das atividades apresentados a seguir, é possível notar 

que o entrosamento do grupo e seu bom desempenho acadêmico se expressa nas atividades 

desenvolvidas e seus excelentes resultados. Todos os petianos, bolsistas ou não, desenvolvem 

pesquisas individuais orientadas por professores do DEHIS, apresentam resultados em forma 

de relatório anual para a tutora e em diversas atividades acadêmicas na UFPR, foram 

estimulados pela tutora a fazerem seus currículos Lattes, e os que estão mais avançados nas 

pesquisas, possuem publicação de resumos em anais de eventos. Além disso, o grupo PET-

História trabalha em forma de comissões e, com isso, todos os petianos, bolsistas ou não, 

desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. A estabilidade do grupo trouxe uma 

dinâmica própria em que os mais antigos ajudam os mais jovens a desenvolverem as 

atividades, criando um espírito coletivo condizente com as diretrizes do programa. Por fim, 

cabe destacar que os petianos têm sido convidados para desenvolverem atividades junto com 

os professores do Dehis e, também, junto ao centro acadêmico, o que indica o 

comprometimento do grupo com o curso e os colegas. A partir do exposto, acredito que o 

grupo atual é bastante criativo e dedicado no desenvolvimento das atividades planejadas, 

todos comprometidos com os objetivos do PET, o que me deixa muito satisfeita com os 

resultados obtidos.      

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

2.1 Atividade Plenamente Desenvolvida (Descrever no item 3) 

 

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi 

apresentado no planejamento. 

 

Praticamente todas as atividades planejadas para 2014 foram realizadas e plenamente 

desenvolvidas. Como demonstraremos a seguir, de todas as que propusemos, somente uma 

não foi realizada, duas foram reelaboradas e duas novas surgiram sem planejamento, o que 

indica um grande entrosamento do grupo e dedicação de parte de cada um dos membros. 

Todas as atividades, ao serem planejadas, se caracterizam por integrarem ensino, pesquisa e 

extensão, além de permitirem aos integrantes do PET uma formação ampla no que diz 

respeito ao ofício do historiador. Nesse sentido, as atividades propostas visam desenvolver 

pesquisa (individual e coletiva), construir visão crítica de mundo, além de contribuir para a 

formação dos membros do grupo com didática e meios de expressão oral diante de diferentes 

públicos. Se avaliadas em conjunto, as atividades concluídas e descritas com detalhes nos 

itens seguintes indicam a preocupação que tivemos em reelaborar experiências passadas e 

permitir uma formação mais completa para os alunos do PET. As atividades visam, portanto, 

uma maior interação com o Departamento e a Universidade, debatendo condições de 

ensino/aprendizagem e melhorias no curso de História da UFPR; atuação em escolas públicas; 

atuação na comunidade – Museu Paranaense, sindicato dos professores do Paraná, projeto de 

atuação junto aos haitianos da UFPR, projeto em parceria com Catamare, e divulgação dos 

resultados obtidos; publicação do periódico científico para alunos de graduação Cadernos de 

Clio que se mantém desde 2010 com periodicidade e a elaboração da Coleção Didática do 
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PET que não estava planejada, mas que se mostrou uma atividade frutífera na medida em que 

parte das pesquisas realizadas ao longo do ano foi transformada em material didático. A 

publicação foi realizada com verba de custeio e, em breve, estará disponível no blog do PET 

História para download gratuito para professores da rede de ensino e demais interessados. As 

atividades plenamente realizadas e descritas a seguir, portanto, foram: 

a. Café com História 

b. Diagnóstico 

c. Diálogos de PET 

d. Evento de Extensão com a APP Sindicato – Cinema Militante 

e. Oficina de História do Brasil para Estrangeiros 

f. Oficina de Patrimônio Histórico e Arte 

g. Oficina de Teoria da História I 

h. Ofício do Historiador 

i. Parceria dos PETs Ciências Sociais, Economia e História da UFPR com a 

Catamare (Cooperativa de catadores de lixo reciclável) 

j. Participação na VII Semana Acadêmica de História da UFPR: Entre memória e 

repressão 

k. Pesquisa coletiva – “Cultura western: fronteiras, territórios e identidades” 

l. Revista Cadernos de Clio 

m. Parceria com o Museu Paranaense: após visitas ao Museu, os integrantes do PET 

interessados na parceria se dividiram em três grupos a fim de trabalhar com diferentes 

tipos de culturas materiais existentes no acervo. A partir daí surgiram ideias de 

oficinas envolvendo o acervo: Oficina de Moda e Gênero e Oficina de Numismática. 

n. Parceria com o CELIN e PET Direito: essa atividade não consta no planejamento 

para 2014. No entanto, durante a divulgação da Oficina de História do Brasil para 

Estrangeiros o CELIN (Centro de Línguas e Interculturalidade) e o PET Direito da 

UFPR entraram em contato com o PET-História a fim de que os integrantes do grupo 

pudessem ministrar aulas de História do Brasil para os alunos haitianos do CELIN. 

o. Pesquisas individuais 

 

 

2.2 Atividade Parcialmente Desenvolvida (Descrever no item 4) 

 

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi 

apresentado no planejamento. 

 

Duas das atividades que planejamos foram parcialmente desenvolvidas, como relatamos a 

seguir. As razões para isso são distintas e vinculadas aos contextos de cada uma. Devido a 

uma série de circunstâncias elas foram rearticuladas ao longo do ano e finalizadas dentro 

dessas novas perspectivas. São elas: 

a. Boletim do PET: durante 2014, apesar do levantamento de textos e entrevistas, não 

foi publicada nenhuma edição do Boletim. A fim de não prejudicar esse meio de 

comunicação entre alunos e professores intermediado pelo PET, decidiu-se, em 
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reunião, substituir a organização do Boletim no formato em que estava até 2013 por 

publicações em forma de posts no blog do PET História, facilitando também a 

divulgação por meio da página do Facebook do grupo. Essa decisão foi baseada nas 

novas formas de comunicação para facilitar o diálogo e manter a ideia original que era 

discutir temas de interesse dos alunos do curso. Acreditamos que com isso o Boletim 

ficará mais versátil e poderá ser lido por alunos de diferentes cursos. A nova 

configuração foi adotada desde dezembro de 2014. 

b. Grupo de Estudo – resultado da Pesquisa Coletiva de 2013: a ideia desse grupo de 

estudos surgiu com o objetivo de possibilitar um contato dos demais alunos do curso 

com a grande quantidade de material levantado a partir da pesquisa coletiva sobre o 

Teatro Guaíra. Entretanto, ao longo do processo de organização optou-se pela criação 

de um material didático, a fim de divulgar a pesquisa e as fontes para o curso, mas 

também para professores e alunos do ensino fundamental e médio, e demais 

interessados. 

 

 

2.3 Atividade Não Desenvolvida 

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi 

apresentado no planejamento. 

 

A única atividade não desenvolvida pelo grupo foi uma parceria com o curso de Ciências 

Sociais por razão de logística. O grupo realizou o trabalho em 2013, mas em 2014 não foi 

possível a continuidade: 

a. Parceria com o PET Ciências Sociais, PIBID Ciências Sociais e MAE/UFPR: a 

parceria atuaria no sentido de aplicar um jogo de RPG desenvolvido pelo MAE em 

escolas. Entretanto, devido a alterações no programa do MAE e sua aplicação na sede 

de Paranaguá as reuniões se tornaram escassas e tivemos uma série de dificuldades em 

organizá-las a fim de aprender o jogo e programar as visitas em escolas. 

 

 

3. DESENVOLVIDA PLENAMENTE 

 

a. Café com História 

Data Início da Atividade: abril de 2014 Data Fim da Atividade: outubro de 2014 

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

acadêmicos de interesse geral. Visa interação entre pesquisa e extensão, uma vez que a 

comunidade pode entrar em contato, mesmo que informalmente, com temas de pesquisa. 

Objetivos: Promover a integração do PET História com o curso e a comunidade, tendo em 

vista seu caráter acadêmico e cultural, bem como informal no qual os alunos têm um maior 

espaço de interação com os outros participantes e com os convidados. 

Como a atividade foi realizada? Durante 2014 foram realizados quatro encontros: um com a 

Prof.ª Dr.ª Miriam Adelman, que tratou sobre o tema da pesquisa coletiva do PET História; 

dois com professores recém contratados do DEHIS, a fim desses apresentarem aos alunos as 

suas trajetórias acadêmicas; e, por fim, um com a Prof.ª Dr.ª Vanessa Bortulucce sobre a vida 

e obra de Frida Kahlo, coincidindo com a exposição de fotografias dessa artista no Museu 

Oscar Niemeyer. 
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Quais os resultados da atividade? A realização de Cafés com História apresenta resultados 

positivos, visíveis na quantidade significativa de participantes nos eventos. Isso demonstra o 

interesse de pessoas não só do curso pelas temáticas propostas pelos Cafés organizados, além 

do caráter positivo do formato mais informal adotado pelo evento. 

 

b. Diagnóstico 

Data Início da Atividade: fevereiro de 2014  Data Fim da Atividade: dezembro de 2014 

Descrição: Atividade que configura ensino, pesquisa e extensão, pois se trata de pensar 

melhorias para o curso de História, localizar os problemas e evitar a evasão. É realizada a 

partir de levantamento de dados, por meio de questionários impressos, a respeito do perfil 

sócioeconômico 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. 

Objetivos: Identificar o perfil dos estudantes de História e problemas nas estruturas dos 

cursos, organização de disciplinas e professores, além de aumentar o diálogo entre docentes e 

discentes. 

Como a atividade foi realizada? A aplicação é dividida em dois momentos: no primeiro 

semestre são aplicados os questionários de perfil, infraestrutura da universidade e do curso, e 

diagnóstico das disciplinas; e no segundo, somente o último é respondido pelos estudantes. 

Então, alunos do PET tabulam os resultados, organizando tabelas e gráficos a fim de facilitar 

a observação dos dados recolhidos. A divulgação dos resultados é realizada nas reuniões dos 

Colegiados de cursos, e todos os gráficos são disponibilizados para download no blog. 

Quais os resultados da atividade? Os resultados mostraram-se positivos, uma vez que os 

alunos e também professores mostram interesse por essa atividade do PET. A partir dos dados 

coletados e analisados pelo grupo percebe-se um meio de avaliação dos docentes, do curso e 

da universidade, aumentando o diálogo professor-aluno e de auto-avaliação para os 

estudantes. O diagnóstico também se mostra um meio de embasar demandas dos alunos, 

especialmente acerca da disponibilidade de bolsas para o curso noturno. Outros pontos 

relevantes que merecem destaque: como as avaliações são sistemáticas há anos, foram 

apresentadas à comissão do MEC na ocasião da visita ao Curso de Bacharelado e Licenciatura 

(vespertino) e foram bastante elogiados pelos avaliadores dada a sua eficácia ao construir o 

perfil dos cursos. Além disso, apresentamos os resultados no Diálogos de PET realizado em 

2014, e professores e alunos de diferentes cursos debateram a metodologia, o que nos levará a 

aperfeiçoá-lo para 2015. 

 

c. Diálogos de PET 

Data Início da Atividade: setembro de 2014  Data Fim da Atividade: setembro de 2014 

Descrição: Atividade que configura extensão e pesquisa. O evento é uma parceria entre os 

PETs de Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História, no qual se busca um contato entre os 

grupos e a divulgação das pesquisas desenvolvidas pelos integrantes. 

Objetivos: Estabelecer um diálogo entre as áreas de conhecimentos dos cursos a partir da 

discussão das pesquisas realizadas em torno de eixos temáticos estabelecidos pelo evento. E, 
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por ser organizado por integrantes dos PETs, a atividade também permite essa experiência aos 

alunos envolvidos na realização do evento. 

Como a atividade foi realizada? A nona edição do Diálogos ocorreu em três dias, durante os 

quais foram organizadas diferentes mesas a partir de um tema em comum e composta por 

apresentadores e mediadores de PETs distintos. A mesa de abertura contou com a participação 

de professores representando os quatro departamentos que integraram o evento. Três mesas 

foram dedicadas a temas diversos que possibilitavam o diálogo entre pesquisas de áreas 

distintas. No último dia foram apresentadas avaliações dos cursos de Ciências Sociais e 

História (o PET História apresentou o Diagnóstico realizado pelo grupo) e as atividades 

desses mesmos dois grupos ligadas à cooperativa Catamare. Por fim, foi realizada a exibição e 

discussão do filme “Milk”. 

Quais os resultados da atividade? O número de grupos envolvidos nessa edição do evento 

foi menor uma vez que os PETs Economia e Psicologia não participaram. Independente disso, 

os resultados alcançaram os objetivos almejados e o evento contou com discussões e 

contribuições pertinentes dos participantes. 

 

d. Evento de Extensão com a APP Sindicato – Cinema Militante 

Data Início da Atividade: agosto de 2014  Data Fim da Atividade: agosto de 2014 

Descrição: Evento de extensão realizado em parceria com a APP Sindicato desde 2009. O 

evento é composto por exibição de filmes (escolhidos de acordo com uma temática) e 

discussão organizada por convidados e integrantes do PET, sendo voltado principalmente para 

os professores associados ao sindicato e alunos da UFPR. 

Objetivos: Promover diálogo entre o PET e a APP Sindicato, contato com os professores de 

diferentes disciplinas da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, e incentivar o uso do 

cinema como meio de criar discussões de caráter político e social. 

Como a atividade foi realizada? Durante quatro dias de evento foram realizadas tanto a 

mesa de abertura e como a exibição – seguida da discussão – de três filmes. O tema escolhido 

foi “Mídia e política”, e os três longas apresentavam situação de diferentes países da América 

Latina durante os regimes autoritários que os governaram. 

Quais os resultados da atividade? O “Cinema Militante” atingiu os fins propostos e será 

novamente realizado em 2015, uma vez que se configura um espaço de diálogo, discussão, 

ensino e contato com professores. A realização do evento também resultou em um convite 

para a apresentação e discussão de um filme apresentado em uma edição anterior para alunos 

do Colégio Estadual do Paraná. 

 

e. Oficina de História do Brasil para Estrangeiros 

Data Início da Atividade: outubro de 2014  Data Fim da Atividade: novembro de 2014 

Descrição: A oficina é organizada em forma de aulas expositivas abordando a História do 

Brasil sob aspectos políticos, sociais e culturais. É importante destacar também que essa 

atividade se sustenta nos três aspectos do PET, ou seja, pesquisa, ensino e extensão. 
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Objetivos: Possibilitar que os estrangeiros interessados conheçam mais sobre a história e a 

cultura do país, além de permitir que os integrantes do PET envolvidos pesquisem, preparem 

as aulas e dialoguem com as culturas de origem dos alunos estrangeiros. 

Como a atividade foi realizada? Durante outubro e novembro foram realizados encontros 

semanais nos quais as aulas eram ministradas a partir de sete blocos temáticos a fim de 

abordar a história e cultura do Brasil. Os sete tópicos foram: Brasil colonial; a corte joanina 

no Brasil; a Independência e o Império Brasileiro; a República Velha e a Segunda Guerra 

Mundial; a redemocratização após o Estado Novo; a Ditadura Militar; e redemocratização. Ao 

final foi realizada uma confraternização a fim de que os intercambistas pudessem 

compartilhar como foi a experiência com a oficina. 

Quais os resultados da atividade? A Oficina alcançou os objetivos propostos, possibilitando 

o aprendizado por parte dos estrangeiros e também dos alunos do PET – alguns tiveram a 

primeira experiência na preparação de aulas e aplicação de conteúdo –, e a atividade terá 

continuidade em 2015. Outro resultado foi a criação de um material de caráter didático com 

atividades acerca dos temas abordados na oficina e indicações de leitura. O material foi 

impresso e também será disponibilizado em versão digital. A ideia é que outros grupos PET 

História das Universidades brasileiras se inspirem nessa experiência bastante enriquecedora e 

passem a dialogar mais com os intercambistas de suas instituições. Vale também ressaltar que 

a divulgação do projeto resultou no convite por parte do CELIN para que a oficina fosse 

ministrada em horário alternativo para os haitianos que atualmente estudam português no 

Centro. 

 

f. Oficina de Patrimônio Histórico e Arte 

Data Início da Atividade: setembro de 2014       Data Fim da Atividade: novembro de 2014 

Descrição: Atividade de ensino, pesquisa e extensão que consiste em aulas ministradas pelos 

membros do PET História em escolas, abordando questões sobre patrimônio histórico e 

cultural, arte e arqueologia pública. 

Objetivos: Problematizar o conceito de patrimônio e arte, possibilitando que os alunos 

desenvolvam um senso crítico, relacionando essas questões ao meio em que vivem. Permitir 

que os membros do PET adquiram experiência na área do ensino, trabalhando em sala de aula, 

tendo contato com alunos do ensino fundamental e médio, planejando aulas e atividades, e 

produzindo materiais de caráter didático. 

Como a atividade foi realizada? Os integrantes do PET organizaram aulas a partir de 

discussões teóricas, abordando os pontos propostos sobre patrimônio, arte e arqueologia 

pública, inserindo também questões sobre o bairro no qual a escola se encontra a fim de 

aproximar o debate do cotidiano dos alunos. Nesse ano, a oficina foi desenvolvida em dois 

colégios (Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes e Colégio Estadual Euzébio da 

Mota), além de uma versão adaptada que foi realizada durante um evento da APP Sindicato 

para os filhos dos participantes. 

Quais os resultados da atividade? A oficina atingiu os objetivos e pretende-se continuar a 

sua aplicação em 2015, aproveitando o tamanho do grupo para aumentar o número de aulas 

realizadas. Além da boa recepção por parte dos alunos, também foi criado um material 
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didático com o relato de como funcionam as oficinas e propostas de atividades e leituras a fim 

de ser distribuído em versão impressa e digital, sendo disponibilizado para download. 

 

g. Oficina de Teoria da História I 

Data Início da Atividade: abril de 2014 Data Fim da Atividade: abril de 2014 

Descrição: Atividade de ensino e pesquisa realizada em parceria com o docente responsável 

pela disciplina de Teoria da História I (em 2014 foi a Prof.ª Dr.ª Karina Kosicki Belotti) que 

visa ajudar os estudantes recém ingressantes no curso de História Licenciatura e Bacharelado 

nessa disciplina, evitando evasão. 

Objetivos: Percebendo uma dificuldade entre os novos alunos do curso na matéria de Teoria 

da História I, a oficina foi criada para permitir que esses tirem dúvidas no desenvolvimento de 

atividades propostas pela professora e apliquem os conhecimentos teóricos da aula em 

exercícios de caráter mais prático. Outro objetivo é incentivar o desenvolvimento de questões 

teórico-metodológicas entre os novos alunos do curso. 

Como a atividade foi realizada? A oficina foi divida em dois momentos. A primeira parte é 

uma atividade de caráter mais prático. Os alunos são convidados a investigar uma caixa com 

diversos objetos: cartas antigas, certidões, livros, diários, roupas de bebê, etc. (os materiais 

dentro dela foram organizados e criados pelos integrantes do PET). A partir disso, eles 

trabalham na reconstituição da história do/a suposto/a dono/a da caixa analisando os 

documentos e cultura material disponíveis. O outro momento é reservado para que os 

estudantes tirem dúvidas sobre o plano de pesquisa que devem fazer para a disciplina, valendo 

parte da nota final. 

Quais os resultados da atividade? A oficina foi realizada pela terceira vez em 2014, sendo o 

segundo ano em que a atividade da caixa é desenvolvida. A professora de Teoria da História I 

e também os estudantes apreciaram a atividade e pretende-se realizá-la novamente em 2015 

com o aval do docente responsável pela disciplina. A realização e resultados concretos foram 

apresentados no 13º ENAF, que faz parte da Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão 

da UFPR. 

 

h. Ofício do Historiador 

Data Início da Atividade: março de 2014 Data Fim da Atividade: março de 2014 

Descrição: O evento é dividido em três dias a fim de abordar diferentes aspectos do ofício do 

historiador, isto é, o ensino, a pesquisa e o trabalho com a memória. 

Objetivos: Apresentar aos recém ingressantes nos cursos o cotidiano, particularidades e 

dificuldades das diferentes carreiras para os formados nos cursos de Licenciatura e/ou 

Bacharelado em História. O esclarecimento e trabalho com os ingressantes é pensando, 

também, para dirimir as eventuais dúvidas, visando diminuir os impactos da entrada e a 

evasão decorrente. 

Como a atividade foi realizada? Para cada dia convidamos duas pessoas para 

compartilharem suas experiências acerca do tema da mesa. O primeiro dia foi dedicado ao 

tema pesquisa e contou com a participação das Prof.
as

 Dr.
as 

Joseli Mendonça (Dehis/UFPR) e 

Beatriz Polidori Zechlinsky (então professora substituta do Dehis). A mesa sobre ensino foi 
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composta pelos professores Ederson Lima (IFPR) e Antonio Greff de Freitas (graduado pelo 

curso de História Licenciatura e Bacharelado e atualmente professor no Colégio Positivo). Por 

fim, no último dia a mesa foi reservada ao trabalho com memória, e os convidados foram 

Wagner Tauscheck (graduado no mesmo curso de História e colaborador do Museu da 

Periferia) e Karlla Deparis (estudante do curso vespertino e estagiária no Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR). 

Quais os resultados da atividade? Contando com a presença de diversos recém ingressantes 

dos cursos e também alunos de outros períodos, o Ofício mais uma vez se mostrou um espaço 

para os alunos tirarem dúvidas e aprenderem acerca das possibilidades e desafios dos 

trabalhos reservados para os profissionais formados pelos cursos. Pretende-se, portanto, 

continuar sua realização em 2015. 

 

i. Parceria dos PETs Ciências Sociais, Economia e História da UFPR com a 

Catamare (Cooperativa de catadores de lixo reciclável) 

Data Início da Atividade: fevereiro de 2014  Data Fim da Atividade: setembro de 2014 

Descrição: Projeto de extensão. Estabelecer um diálogo interdisciplinar com a comunidade, a 

partir do trabalho com a Catamare, cooperativa de catadores de lixo reciclável de Curitiba. 

Objetivos: Criar uma forma de diálogo entre a universidade e a comunidade por meio do 

estudo de como ocorre o recolhimento de materiais recicláveis em Curitiba, além de estimular 

o diálogo entre as áreas de conhecimento representadas pelos PETs envolvidos no projeto. 

Como a atividade foi realizada? Já em 2013 as atividades em torno dessa parceria foram 

iniciadas. Em um primeiro momento foram realizadas reuniões entre os tutores e alunos dos 

PETs História, Ciências Sociais e Economia interessados a fim de pensar como se 

desenvolveria o trabalho. Em seguida, ocorreram visitas aos locais aonde os materiais são 

recebidos e separados visando um contato com os trabalhadores e o conhecimento dos 

processos pelos quais passa o lixo. Então, foram feitas mais leituras teóricas de caráter 

histórico e antropológico, além de pesquisas tratando especificamente dos dados fornecidos 

pela prefeitura acerca da coleta de lixo reciclável pelos catadores. 

Quais os resultados da atividade? As conclusões obtidas a partir das visitas, leituras, 

pesquisa e discussões foram apresentadas durante a última edição do Diálogos de PET 

realizada em 2014. A principal foi que se percebeu a necessidade de trazer a discussão acerca 

dos materiais recicláveis para dentro do meio acadêmico, além de para a sociedade como um 

todo. A atividade também resultou em uma experiência positiva para os integrantes do grupo 

que participaram, uma vez integrou outros grupos PET e esses puderam conhecer o trabalho 

de pessoas envolvidas com a cooperativa. 

 

j. Participação na VII Semana Acadêmica de História da UFPR: Entre memória e 

repressão 

Data Início da Atividade: novembro de 2013 Data Fim da Atividade: maio de 2014 

Descrição: A sétima edição da Semana Acadêmica de História da UFPR – organizada pelos 

alunos da graduação dos cursos de História – tratou sobre regimes repressivos na América 
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Latina, uma vez que 2014 foi marcado pelos 50 anos do Golpe Militar no Brasil. Foi um 

evento de extensão que congregou um público bastante diversificado. 

Objetivos: A partir de mesas e oficinas, discutir diferentes aspectos dos regimes autoritários 

da América Latina, incentivando o diálogo e debates entre os participantes do evento. Vale 

ressaltar que a atividade é importante para que os integrantes do PET e demais alunos dos 

cursos aprendam a organizar eventos de cunho científico e acadêmico. 

Como a atividade foi realizada? Desde o fim de 2013 o tema para a SAH já havia sido 

escolhido, sendo os trabalhos de organização iniciados no começo de 2014. Os integrantes da 

comissão organizadora – dentre os quais alguns são membros do PET – se dividiram em 

grupos menores a fim de se responsabilizar pela logística, convidados, divulgação, tesouraria, 

e demais setores importantes para a criação e realização do evento. 

Quais os resultados da atividade? A VII SAH contou com um público amplo, e professores 

e alunos dos cursos demostraram interesse pelas mesas e oficinas. O evento é um importante 

espaço de discussão e aprendizagem para os alunos, uma vez que é organizado por e para os 

estudantes, dentre os quais os integrantes do PET História se encontram. 

 

k. Pesquisa coletiva – “Cultura western: fronteiras, territórios e identidades” 

Data Início da Atividade: fevereiro de 2014  Data Fim da Atividade: dezembro de 2014 

Descrição: Atividade de pesquisa. Pesquisa realizada em conjunto pelos integrantes do PET e 

da tutora acerca de um tema votado pelo grupo. O assunto escolhido para 2014 foi Cultura 

western, com destaque para a análise de filmes uma vez que o grupo procura desenvolver 

pesquisas de caráter interdisciplinar, configurando assim uma pesquisa sobre História e 

Cinema. 

Objetivos: A pesquisa coletiva tem como objetivos iniciais desenvolver a experiência com 

pesquisa e trabalho coletivo entre os membros do PET. Já o tema escolhido tem como 

objetivos a pesquisa em torno de análise fílmica, discussões teóricas sobre cinema e demais 

questões importantes para o grupo, como violência, masculinidade, história das mulheres, 

etnicidade (em especial as representações de indígenas) e formas de racismo nos discursos. A 

pesquisa também tem como objetivo um olhar crítico sobre os filmes norte-americanos e 

perceber como a visão de América, dos grupos e indivíduos que a compõe são apresentadas 

pelos longas escolhidos, uma vez que a proposta era analisar filmes produzidos em décadas 

distintas. 

Como a atividade foi realizada? A partir da definição dos objetivos, os integrantes do PET 

se dividiram em quatro grupos a fim de se dedicarem a temas diferentes na análise dos filmes: 

violência, indígenas, gênero, e fronteiras e territórios. Foram selecionados os textos a serem 

lidos e discutidos durante as reuniões semanais que tratassem sobre o cinema como objeto de 

pesquisa para o historiador e outros tratando sobre a temática do Western. Na seleção das 

leituras contamos com o apoio da Prof.ª Dr.ª Miriam Adelman, que além de aceitar o convite 

para participar em um Café com História sobre mulheres na cultura Western, indicou parte da 

bibliografia lida e discutida durante o ano. Conhecendo mais sobre o assunto, escolhemos os 

filmes que serão assistidos em conjunto, e então analisados pelas equipes. 
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Quais os resultados da atividade? Durante o início da pesquisa, essa já resultou no Café 

com História já citado no qual contamos com a presença da Prof.ª Dr.ª Miriam Adelman. Mas 

o principal resultado da pesquisa coletiva é a apresentação das conclusões durante o EVINCI 

que acontecerá em 2015. A pesquisa também resultará em um evento que planejamos para o 

primeiro semestre de 2015, no qual pretendemos exibir os filmes selecionados para a pesquisa 

a fim de que os demais estudantes e interessados possam se envolver também com o trabalho 

realizado pelo grupo. 

 

l. Revista Cadernos de Clio 

Data Início da Atividade: abril de 2014 Data Fim da Atividade: dezembro de 2014 

Descrição: A Revista Cadernos de Clio é um periódico acadêmico criado e organizado pelo 

PET História desde 2010, voltado para os alunos de graduação em História. Atividade que 

mescla pesquisa e extensão. 

Objetivos: O primeiro objetivo da Cadernos é ser um espaço para a publicação de artigos de 

alunos da graduação, uma vez que esses não tem espaço em outras revistas dessa área de 

conhecimento. E, por ser realizada pelos membros do PET, é também uma oportunidade 

desses terem uma experiência na área de organização e editoração de revistas de caráter 

acadêmico. 

Como a atividade foi realizada?  Após o fechamento do edital para o Volume Cinco da 

revista, os integrantes do PET que fazem parte da comissão da Cadernos escolheram os 

pareceristas para os artigos junto com a tutora. Após as avaliações e correções realizadas, 

começou a fase de edição do material selecionado, sendo que em dezembro foi enviada a 

versão final para a gráfica. 

Quais os resultados da atividade? A Cadernos tem apresentado bons resultados, avaliações 

e recepção, sendo expandida desde a sua criação. Atualmente é qualificada como B5 pela 

Capes e está em processo a inclusão do periódico do Sistema Eletrônico de Revistas da 

UFPR, a fim de que em 2015 esteja disponível em versão digital. 

 

m. Parceria com o Museu Paranaense 

Data Início da Atividade: abril de 2014 Data Fim da Atividade: novembro de 2014 

Descrição: A convite de Renato Carneiro, diretor do Museu Paranaense, o PET desenvolveu 

em 2014 uma parceria visando o contato dos integrantes interessados com pesquisa em 

acervos de museus. Trata-se de uma atividade com aspectos de ensino, pesquisa e extensão. 

Objetivos: Investigar partes dos acervos do museu, aprendendo os métodos usados para o 

manuseio, catalogação e armazenamento dos materiais. 

Como a atividade foi realizada? Após algumas visitas aos acervos, os integrantes do PET 

interessados se dividiram em três comissões para trabalharem diferentes tipos de culturas 

materiais guardadas pelo Museu: armas, numismática (mais especificamente as moedas 

romanas), e vestuário. A partir daí, os grupos se organizaram a fim de visitar o museu 

periodicamente para trabalhar com os materiais, ajudando na catalogação dos mesmos. 

Quais os resultados da atividade? Além da parceria com o Museu e o conhecimento 

adquirido pelos alunos a partir desse trabalho, a atividade também resultou em duas oficinas. 
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A comissão das moedas organizou a Oficina de Numismática, realizada em setembro, na qual 

um especialista em numismática e moedas romanas, o Prof. Dr. Claudio Carlan (Unifal/MG) 

discutiu sobre a pesquisa histórica a partir de moedas e também sobre o acervo de moedas 

romanas do Museu. Essa oficina também resultou em um catálogo em parceria com o 

professor Carlan, organizado por ele e os membros do PET. Este está sendo finalizado e será 

publicado, pois as moedas romanas encontradas no acervo do Museu, cerca de trinta, são 

raras. A publicação visa a integração entre pesquisa de ponta, ensino – divulgação em escolas 

e universidades brasileiras e do exterior – e extensão, uma vez que as palestras do professor 

Carlan foram abertas a comunidade. O grupo dedicado ao vestuário organizou uma oficina de 

Moda e Gênero, na qual a Prof.ª Dr.ª Maria Claudia Bonadio (Universidade Federal de Juiz de 

Fora) foi convidada para compartilhar sua pesquisa e trabalhar também com o acervo. A 

comissão também teve a oportunidade de conhecer e conversar com a responsável pela 

doação de parte do acervo de vestimentas do Museu Paranaense. Por fim, o grupo responsável 

pela pesquisa das armas fez uma viagem ao Rio de Janeiro para conhecer os meios de 

conservação do Museu Nacional e está programando a organização de uma exposição de 

armas para 2015 com o propósito de divulgar o resultado da pesquisa de catalogação de parte 

do acervo de armas do Museu. 

 

n. Parceria com o CELIN e PET Direito 

Data Início da Atividade: setembro de 2014     Data Fim da Atividade: novembro de 2014 

Descrição: Atividade de pesquisa, ensino e extensão. Essa parceria é destinada a organização 

de aulas de História do Brasil para os haitianos que atualmente vivem em Curitiba e tem aulas 

no CELIN da UFPR. Essa atividade segue o mesmo modelo da Oficina de História do Brasil 

para Estrangeiros, só são ministradas em outro horário. 

Objetivos: Possibilitar que os alunos haitianos aprendam sobre a história do Brasil a partir de 

uma visão política, social e cultural. 

Como a atividade foi realizada? Como na oficina de História do Brasil para estrangeiros, 

foram ministradas aulas divididas em sete blocos – Brasil colonial; presença da corte joanina 

no Brasil; Independência e o Império Brasileiro; a República Velha e a Segunda Guerra 

Mundial; a redemocratização após o Estado Novo; a Ditadura Militar; e da redemocratização 

até os dias atuais. Como os alunos demonstraram interesse especial por alguns temas, como a 

independência e a escravidão no Brasil, os integrantes do PET responsáveis pela oficina 

acabaram por tratarem mais sobre esses assuntos. 

Quais os resultados da atividade? A oficina permitiu que os integrantes do PET entrassem 

em contato com os haitianos, não somente ensinando para eles, mas também aprendendo a 

partir das experiências compartilhadas. Essa atividade possibilitou que os participantes da 

oficina também discutissem questões como o racismo visto os desafios enfrentados pelos 

imigrantes haitianos.  

  

o. Pesquisa individuais 

Data Início da Atividade: fevereiro de 2014     Data Fim da Atividade: janeiro de 2015 
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Descrição: Atividades de pesquisa. Pesquisas individuais dos alunos bolsistas e não-bolsistas 

desenvolvidas junto do/a professor/a orientador/a. 

Objetivos: Desenvolver o trabalho de pesquisa de caráter historiográfico – manuseio e análise 

de fontes primárias, pesquisa bibliográfica, leituras teóricas, etc. – entre os integrantes do 

PET, preparando-os para o trabalho monográfico exigido ao fim do curso. 

Como a atividade foi realizada? Cada aluno desenvolve a pesquisa em torno do tema de 

interesse sob a orientação de um/a professor/a do Dehis. No início do ano entregam planos de 

trabalhos acerca de como pretendem conduzir a pesquisa, e no ano seguinte entregam um 

relatório no mesmo formato que o exigido pela Iniciação Científica. Abaixo consta a lista dos 

alunos e suas respectivas pesquisas desenvolvidas durante 2014 (os casos de alunos que se 

desligaram do grupo estão especificados): 

 Alexandre Cozer: Prazeres romanos em poemas priápicos. Orientadora: Renata 

Senna Garraffoni. 

 Augusto Gonçalves Maynardes: A juventude universitária paranaense a partir das 

revistas Logos e Joaquim (1946–1951). Orientador: Rafael Benthien. (Aluno deixou o 

grupo em agosto de 2014; motivo: formatura) 

 Camila Flores Granella: “Nada me move, meu príncipe, senão a tua vontade”: um 

estudo sobre a concepção de poder na poesia de Ibn Ammâr de Silves. Orientadora: 

Marcella Lopes Guimarães. 

 Felipe Barradas Correia Castro Bastos: O “Homem Novo” moçambicano: 

perspectivas educacionais da formação identitária nacional sob o governo da 

FRELIMO (1977-1992). Orientador: Héctor Guerra Hernandez. 

 Gabriel Elysio Maia Braga: Antes de Van Helsing: considerações sobre a figura do 

vampiro e o sobrenatural no século XVIII a partir da obra de Dom Calmet (1672-

1757). Orientadora: Ana Paula Vosne Martins. 

 Gregório Moraes Mazzo: Considerações acerca do desenvolvimento do sistema de 

segurança social norte-americano a partir de suas instituições políticas. Orientador: 

Carlos Lima. (Aluno deixou o grupo em setembro de 2014; motivo: incompatibilidade 

com os horários de trabalho na escola em que é professor) 

 Ivan Araujo Lima: Entre os crisântemos e as araucárias – A União dos Gakusseis de 

Curitiba na construção de uma identidade nipo-brasileira (1949-1960). Orientadora: 

Maria Luiza Andreazza. 

 Jéssica Louise Rocha Neiva de Lima: Corpo e Sexualidade na Arte de Amar. 

Orientadora: Renata Senna Garraffoni. 

 Josip Horus Giunta Osipi: O trabalho do coração: Angela Bourdett-Coutts e a 

filantropia feminina na Inglaterra vitoriana. Orientadora: Ana Paula Vosne Martins. 

 Karin Barbosa Joaquim: Os amores e as dores: infância, acolhimento e rejeição na 

Curitiba colonial da segunda metade do século XVIII. Orientadora: Martha Hameister. 

 Kelleny Brasil Rodrigues: Princesas e vilãs da Disney: relações entre História e 

Ficção nos filmes Cinderela (1950) e A Bela Adormecida (1959). Orientadora: Rosane 

Kaminsky. 
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 Mayara Ferneda Mottin: Fama e exemplaridade: a construção do discurso 

boccacciano sobre a feminilidade em De mulieribus claris (1361-1362). Orientadora: 

Ana Paula Vosne Martins. 

 Michel Ehrlich: Identidade Judaica e cesuras pós-guerra: uma análise a partir da 

revista de circulação interna O Macabeu. Orientadora: Marion Brepohl. 

 Shirlei Batista dos Santos: “Lady Day”, na Memória: usos políticos da rememoração 

na indústria cultural (1972). Orientadora: Karina Kosicki Bellotti. 

 Suellen Carolyne Precinotto: Mídia em quadrinhos: a construção de um imaginário 

ocidental acerca do Oriente em Habibi, de Craig Thompson. Orientadora: Karina 

Kosicki Bellotti. 

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

Orientador: Marcella Lopes Guimarães. 

Quais os resultados da atividade? A atividade proporciona a experiência da pesquisa como 

acontece com os alunos participantes da Iniciação Científica, sendo incentivado o 

desenvolvimento de uma pesquisa individual pelos estudantes mesmo quando voluntários do 

PET. Como resultados concretos, a atividade apresenta os relatórios entregues no início do 

ano e a apresentação das conclusões de cada aluno durante o EVINCI. Para alguns integrantes 

do grupo a pesquisa desenvolvida também pode resultar em parte do trabalho monográfico no 

último ano da graduação. 

 

 

 

4. Atividade Parcialmente Desenvolvida 

 

a. Boletim do PET 

Data Início da Atividade: fevereiro de 2014  Data Fim da Atividade: dezembro de 2014 

Descrição: publicação do PET com textos de alunos dos cursos, entrevistas com professores e 

meio de divulgação de informações. O formato anterior seguia o mesmo modelo dos que eram 

organizados durante a década de 1990 e começo dos anos 2000. Por ocasião da comemoração 

dos 20 anos do grupo em 2012 optou-se por retomar a organização do Boletim. 

Objetivos: Ser um boletim informativo, além de uma forma de comunicação entre alunos e 

docentes. 

Como a atividade foi realizada? Durante o ano foram recebidos textos e realizadas 

entrevistas com os professores contratados pelo Dehis para a organização de edições do 

Boletim. Entretanto, devido outras atividades de caráter semelhante – como a organização dos 

materiais didáticos realizados pelo grupo – não foi lançada nenhuma edição. Por isso, a fim de 

facilitar a divulgação dos textos e utilizar os meios que temos, foi decidido em reunião que o 

que antes seria organizado em uma edição será a partir de agora publicado separadamente no 

blog mantido pelo grupo e na página do PET História UFPR no Facebook. A mudança visa 

um maior alcance, uma vez que os meios eletrônicos tem se mostrado uma boa forma de 

divulgação das atividades do grupo. 
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Quais os resultados da atividade? Com a retomada do boletim, esse resultará em uma forma 

para os estudantes compartilharem informações, eventos e experiências relacionadas aos 

cursos e à universidade, além de um meio de comunicação também entre professores e alunos. 

  

b. Grupo de Estudo – resultado da Pesquisa Coletiva de 2013 

Data Início da Atividade: fevereiro de 2014  Data Fim da Atividade: dezembro de 2014 

Descrição: A partir das fontes (recortes de jornais, fotografias, programas de teatro, etc.) 

encontradas no acervo do Teatro Guaíra guardado pelo Arquivo Público do Paraná criou-se a 

proposta de um grupo de estudos a fim de que os demais alunos do curso também tivessem 

acesso a esse material coletado durante a pesquisa coletiva de 2013. Essa documentação 

também seria utilizada na produção de um documentário sobre o Teatro visando igualmente a 

divulgação da pesquisa do PET. Entretanto, com o andamento das atividades e mudança na 

configuração do grupo, optou-se por substituir a ideia do documentário e grupo de estudos 

pela criação de um material didático (no mesmo molde do criado para a Oficina de Patrimônio 

Histórico e Arte, e a Oficina de História do Brasil para Estrangeiros) com a apresentação da 

pesquisa coletiva e propostas de atividades com as fontes selecionadas. 

Objetivos: Possibilitar que os demais alunos dos cursos tivessem contato com as fontes 

encontradas durante a pesquisa coletiva acerca do Teatro Guaíra. A ideia do material didático 

expande o alcance da divulgação do material, sendo que além dos estudantes de História, o 

material didático tem como objetivo ser compartilhado e utilizado também por professores de 

ensino médio e fundamental, e outras pessoas interessadas pelo tema. 

Como a atividade foi realizada? A mesma comissão que seria responsável pela realização 

do documentário selecionou as fontes e criou atividades a partir dessas para organizar o 

material. As imagens que aparecem no material são fotografias realizadas durante as visitas 

feitas ao Arquivo Público do Paraná durante 2013, uma vez que essa instituição é a atual 

responsável pela parte de memória da Fundação Teatro Guaíra. O livro também contêm o 

resumo da pesquisa sobre o Teatro que foi apresentado no EVINCI de 2014. 

Quais os resultados da atividade? Apesar das mudanças no planejamento, o objetivo de 

divulgar a pesquisa coletiva e o material levantado durante a realização permaneceu. Destarte, 

o resultado foi o material didático produzido pelos integrantes do grupo que será distribuído 

em versão impressa e disponibilizado para download no blog do PET, possibilitando que 

todos os interessados – estudantes da graduação, professores de ensino fundamental e médio, 

envolvidos com o teatro, pessoas da comunidade em geral, etc. – tenham acesso a esse 

produto final da pesquisa coletiva de 2013. 
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Local e Data: Curitiba, 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

Assinatura de um representante do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação: 

 

 

 

 

 

Assinatura do Tutor:  

 

 
 

 

Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 

 

 
 


