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Relatório Anual de Atividades - Ano 2015 

(01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015) 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 
 
1.1.Grupo: PET História UFPR. 
 
1.2. Interdisciplinar ou 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  

Douglas Figueira Scirea 2014 Outubro de 
2014 

5º período IRA 0,8066 
 

O aluno 
ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e segue no 
grupo. Sempre 

obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

Felipe Barradas Correia Castro 
Bastos 

2012 Abril de 
2012 

(integrante 
do PET até 
janeiro de 

2016) 

Formado IRA 0,9333 

O aluno 
ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

ano e 
permaneceu até 
sua formatura. 
Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e foi 
aprovado no 

curso de 
mestrado em 
História da 

UFPR e 
Unicamp, tendo 

optado por 
cursar a 

Unicamp. 

Gabriel Elysio Maia Braga 2012 Abril de 
2012 

(integrante 
do PET até 
janeiro de 

2016) 

    Formado IRA 0,8841 
O aluno 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e 
permaneceu até 
sua formatura. 
Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e foi 
aprovado no 

curso de 
mestrado em 
História da 

UFPR e UFF, 
tendo optado 
por cursar a 

UFPR. 

Ivan Araujo Lima 2011 Novembro 
de 2011 

(integrante 
do PET até 

julho de 

Formado IRA 0,8035 
O aluno 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

2015) ano e 
permaneceu até 
sua formatura. 
Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

Jean Carlo Giordani 2013 Outubro de 
2014 

(integrante 
do PET até 

julho de 
2015) 

Trancamento 
do curso 

IRA 0,8386 
O aluno, embora 

com bom 
desempenho 

acadêmico, por 
razões pessoais 
precisou trancar 

o curso e 
retornar a 

cidade natal. Ao 
longo de sua 

permanência no 
PET realizou as 
atividades que 
ficaram a seu 

encargo. 
 

Jessica Louise Neiva de Lima 
2012 Abril de 

2012 
(integrante 
do PET até 

julho de 
2015) 

Formada IRA 0,9429 
A aluna 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e 
permaneceu até 

o penúltimo 
semestre do 

curso. Preferiu 
se desligar do 

grupo para 
terminar o TCC 
e realizar outros 

planos de 
trabalho. 

Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET  
 

Nome dos bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

Josip Horus Giunta Osipi 2014 Abril de 
2014 

5º período IRA 0,9178 
O aluno 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e segue no 
grupo. Sempre 

obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

Karin Barbosa Joaquim 2012 Junho de 
2013 

(integrante 
do PET até 
janeiro de 

2016) 

Formada IRA 0,8297 
A aluna 

ingressou no 
PET no seu 

segundo ano de 
curso e 

permaneceu até 
sua formatura. 
Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e foi 
aprovada no 

curso de 
mestrado em 
História da 

UFPR. 
Kelleny Brasil Rodrigues 2012 Abril de 

2012 
(integrante 
do PET até 
agosto de 

2015) 

9º período IRA 0,8522 
A aluna 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e 
permaneceu até 

meados de 
2015, quando 
optou por se 
desligar e se 

dedicar a bolsa 
de IC que 

recebeu. Sempre 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

Luccas Abraão de Paiva Vidal 2013 Março de 
2015 

7º período IRA 0,8329 
 

O aluno 
ingressou no 
PET ainda no 

seu segundo ano 
e segue no 

grupo. Sempre 
obteve 

desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

Maria Victoria Ribeiro Ruy 2014 Março de 
2014 

5º período  IRA 0,8633 
A aluna 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e segue no 
grupo. Sempre 

obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

 

Mauricio Mihockiy Fernandez 
Martinez 

2015 Junho de 
2015 

3º período IRA 0,8800 
 

O aluno 
ingressou no 

curso em 2015 e 
foi selecionado 
para o PET logo 

em seguida. 
Tem obtido 
desempenho 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

acadêmico 
muito bom. 

Michel Ehrlich 2014 Março de 
2014 

5º período IRA 0,9750 
O aluno 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e segue no 
grupo. Sempre 

obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

Shirlei Batista dos Santos 2012 Junho de 
2013 

9o período IRA 0,8535 
A aluna 

ingressou no 
PET no seu 

segundo ano e 
segue no grupo. 
Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

 
Suellen Carolyne Precinotto 2013 Junho de 

2013 
7º período IRA 0,8622 

A aluna 
ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e segue no 
grupo. Sempre 

obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

 
Willian Funke 2011 Novembro 

de 2011 
(integrante 

Formado IRA 0,8991 
O aluno 

ingressou no 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

do PET até 
janeiro de 

2016) 

PET ainda no 
seu primeiro 

ano e 
permaneceu até 
sua formatura. 
Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 
muito bom. 

 
 
 

Nome dos não bolsistas Ingresso na 
UFPR 

 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Avaliação 
qualitativa  

Aguinaldo Henrique Garcia de 
Gouveia 

2015 Setembro de 
2015 

3º período IRA 0,8860 
O aluno 

ingressou no 
curso em 2015 e 
foi selecionado 
para o PET logo 

em seguida. 
Tem obtido 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e 
devido a sua 
participação 

ativa no grupo, 
passou a ser 
bolsita em 

fevereiro de 
2016, no lugar 

de Felipe Bastos 
(formado). 

Alexandre Cozer 2011 Abril de 
2011 

Formado IRA 0,9245 
O aluno 

ingressou no 
PET ainda no 
seu primeiro 

ano e 
permaneceu até 
sua formatura. 
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Sempre obteve 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e foi 
aprovado no 

curso de 
mestrado em 
História da 

UFPR. 
Carolina Marchesin Moisés 2015  3º período IRA 0,8600 

A aluna 
ingressou no 

curso em 2015 e 
foi selecionada 

para o PET logo 
em seguida. 
Tem obtido 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e 
devido a sua 
participação 

ativa no grupo, 
passou a ser 
bolsita em 

fevereiro de 
2016, no lugar 

de Karin 
Joaquim 

(formada). 

 
Lauriane dos Santos Rosa 

 
2015 

 
Agosto de 

2015 

 
3º período 

IRA 0,9040 
A aluna 

ingressou no 
curso em 2015 e 
foi selecionada 

para o PET logo 
em seguida. 
Tem obtido 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e 
devido a sua 
participação 

ativa no grupo, 
passou a ser 
bolsita em 

fevereiro de 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET  
 

2016, no lugar 
de Gabriel 

Braga (formado) 

Mariana Fujikawa 2015 Agosto de 
2015 

3º período  IRA 0,9120 
A aluna 

ingressou no 
curso em 2015 e 
foi selecionada 

para o PET logo 
em seguida. 
Tem obtido 
desempenho 
acadêmico 

muito bom e 
devido a sua 
participação 

ativa no grupo, 
passou a ser 
bolsita em 

fevereiro de 
2016, no lugar 

de Willian 
Funke 

(formado) 

Mayara Ferneda Monttin 2012 Junho de 
2013 

9o período IRA 0,8940 
A aluna 

ingressou no 
PET no seu 

segundo ano e 
segue no grupo. 

Foi bolsista, 
mas deixou de 

ser em 2015 em 
virtude do 

emprego de 
meio período 

que conseguiu.  
Sempre obteve 

um desempenho 
acadêmico 

muito bom e 
continua 

realizando suas 
atividades no 

PET com 
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afinco. 

 
 
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 2015 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, embora se renove para 2016, foi bastante estável em 2015 e todos os 
membros, bolsistas ou não, tem o IRA acima de 0,8. Além disso destaco que tivemos em 2015 
06 (seis) formandos – Alexandre Cozer, Felipe Bastos, Gabriel Braga, Ivan Araújo Lima, 
Karin Joaquim e Willian Funke – que permaneceram toda sua graduação no PET e desses, 04 
(quarto) alunos foram aprovados em cursos de mestrado para dar continuidade às pesquisas 
individuais que iniciaram no Programa, conforme consta no quadro. Além disso, Jéssica 
Lima, que embora tenha saído no meio do ano grupo, tendo permanecido nele durante 03 
(três) anos, também se formou. No caso dos alunos Jean Giordani e Kelleny Brasil, deixaram 
o grupo por razões distintas: o primeiro por que teve problemas pessoais, precisou retornar a 
sua cidade natal e trancou o curso, a segunda, por que obteve uma bolsa de CNPq-PIBIC e 
optou em ficar somente com a pesquisa, tendo permanecido no grupo por quase três anos. 
Nesse sentido, o grupo passou 2015 em sua configuração máxima: 12 bolsistas e 06 não 
bolsistas. Se o quadro for avaliado em conjunto com o relatório das atividades apresentados a 
seguir, é possível notar que o entrosamento dos petianos e seu bom desempenho acadêmico se 
expressam nas atividades desenvolvidas e seus excelentes resultados, entre eles destaco as 
publicações – Revista Cadernos de Clio, série Material Didático e o catálogo de Moedas do 
Museu Paranaense. Todos os petianos, bolsistas ou não, desenvolvem pesquisas individuais 
orientadas por professores do DEHIS, apresentam resultados em forma de relatório anual para 
a tutora, 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 e tal 
espírito já se reflete nos novos alunos que passaram a integrar o grupo em 2015. A partir do 
exposto, embora o grupo tenha se renovado em cerca de 50 por cento para 2016, acredito que 
os bons resultados obtidos pelos colegas, em especial as aprovações nos cursos de pós 
graduação em diferentes universidades públicas brasileiras, é bastante inspirador para os que 
estão chegando. Acredito, também, que em 2015 o grupo foi bastante dedicado no 
desenvolvimento das atividades planejadas, todos comprometidos com os objetivos do PET, o 
que me deixou muito satisfeita com os resultados obtidos, sejam as publicações que 
relataremos a seguir, como pelas aprovações nos programas de pós-graduação de excelência 
no país. Por fim, ressalto que acompanho a frequência de todos os petianos, bolsistas ou não 
bolsistas, em cursos de língua estrangeira de sua escolha. A maioria faz na própria UFPR, 
sendo poucos os que cursam em escolas particulares de línguas. Cabe ressaltar que vários 
petianos tem experiência de intercâmbio no exterior quando adolescentes, sendo fluentes em 
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mais um idioma, além do português. 

 

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. 
 
Quase todas as atividades planejadas para 2015 foram plenamente desenvolvidas e somente 
uma não foi realizada devido a problemas de logística, conforme será exposto no relatório. As 
atividades realizadas integram ensino, pesquisa e extensão, além de proporcionar uma 
formação ampla ao petiano no que diz respeito ao ofício do historiador. Visam desenvolver e 
incentivar a pesquisa (individual e coletiva), construir visão crítica de mundo, além de 
contribuir para a formação dos petianos, incluindo a didática e meios de expressão oral diante 
de diferentes públicos. Se avaliadas em conjunto, as atividades concluídas e descritas indicam 
a preocupação que tivemos em reelaborar experiências passadas e criar novas a partir das 
necessidades do grupo em 2015. As atividades também permitem 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 
Paranenese, sindicato dos professores do Paraná, atuação junto aos haitianos da UFPR e 
divulgação dos resultados obtidos – publicação do periódico científico para alunos de 
graduação Cadernos de Clio que se mantém desde 2010 e agora on line e a Coleção Didática 
do PET, criada em 2014. Para 2016 pretendemos dar continuidade a várias atividades, em 
especial a parceria com o Museu Paranaense, pois a ideia é investir em lugares de debates e 
inclusão social fora da Universidade e buscar novas parcerias. Para tanto, os temas escolhidos 
para debates são de cunho histórico e político: se referem ao racismo, aproveitando elementos 
da pesquisa realizada em 2015 sobre as Irmandades Negras e, também, ao preconceito com 
relação a população LGBT, pois o tema da pesquisa coletiva de 2016 será a realização de um 
histórico dos grupos de Curitiba que lutam contra violência e discriminação desses grupos. De 
tudo o que fizemos em 2015, é possível afirmar que as atividades com o Museu, em conjunto 
com as Oficinas de História do Brasil para estrangeiros e a confecção de material didático de 
qualidade e disponibilizado gratuitamente no blog do grupo para professores da rede pública, 
foram experiências inovadoras de ensino, pesquisa e extensão, e incentivaram a criatividade 
dos petianos, preparando-os para os desafios da carreira de docência.  

As atividades plenamente desenvolvidas foram: 
 

a. Diagnóstico 
b. Oficina de Teoria da História I 
c. Oficina – Cinema, Western e reflexão social 
d. Oficina História do Brasil para Estrangeiros 
e. Coleção Didática do PET 
f. Café com História 
g. Diálogos de PET 
h. Oficina de Patrimônio Histórico e Arte 
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i. Museu Paranaense 
j. Pesquisa Coletiva – “Irmandades Negras em Curitiba” 
k. Ofício do Historiador 
l. APP Sindicato – Cinema Militante 
m. Cadernos de Clio 
o. Pesquisas Individuais 
p. Participação na semana acadêmica 

 
 
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. 
 
Não se aplica 
 
2.3 Atividade Não Desenvolvida 
Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi 
apresentado no planejamento. 
 
Parceria com Pets Ciências Sociais, Economia e História da UFPR com a Catamares 
(Cooperativa de catadores de material reciclável).  

 
Essa atividade era continuidade dos trabalhos realizados em 2014, mas devido a uma série de 
mudanças, entre elas o deslocamento da cooperativa para uma região periférica de Curitiba, 
de difícil acesso aos petianos e a nova liderança do grupo, tivemos problemas logísticos para 
continuar a atividade. Isso somado ao fato que os cursos de graduação envolvidos são em 
diferentes horários, dificultando a manutenção das reuniões, fez com que decidíssemos por 
interromper essa atividade. A palestra do dr. José Swako, sobre movimentos sociais conforme 
descrita no item ‘Café com História’, visou sanar a interrupção dessa atividade. Assim, 
embora os petianos de história não tenham conseguido dar continuidade ao trabalho, puderam 
participar do debate sobre movimentos sociais com o referido professor.  

 
3. DESENVOLVIDA PLENAMENTE 
 

a. Diagnóstico 
Data Início da Atividade: março de 2015.  Data Fim da atividade: dezembro de 2015. 
Descrição:  
Atividade de extensão e pesquisa, a proposta do diagnóstico dos cursos é pensar melhorias 
para os cursos de História, tanto vespertino quanto noturno, localizar os problemas e evitar a 
evasão. É realizada a partir do 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 
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dos professores em suas funções. É realizado duas vezes ao ano, no primeiro e no segundo 
semestre. 
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, os 
integrantes 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. No 
segundo semestre, o questionário foi aplicado já bem em finais do semestre, devido à greve e 
os gráficos estão em construção. 
Quais os resultados da atividade? 
Os dados provenientes dos formulários preenchidos pelos colegas de curso foram computados 
em gráficos que estão disponíveis no Blog do PET História, onde podem ser acessados por 
toda a comunidade de professores, estudantes e técnico-administrativos.  
 

b. Oficina de Teoria da História I 
Data Início da Atividade: maio de 2015.  Data Fim da atividade: junho de 2015. 
Descrição:  
Atividade de ensino e pesquisa realizada em parceria com o docente responsável pela 
disciplina de Teoria da História I (em 2015 foi a Prof.ª Dr.ª Karina Kosicki Belotti) que visa 
ajudar os estudantes recém ingressantes no curso de História Licenciatura e Bacharelado. 
Objetivos:  
A oficina foi criada para permitir que calouras e calouros 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 e evitar evasão, já que essa é uma 
disciplina chave no currículo. 
Como a atividade foi realizada? 
A oficina foi realizada em duas partes. Em um primeiro momento, foi proposta 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 quarta vez em 2015, logrando bastante êxito. O retorno foi 
positivo tanto da parte da Professora Karina Bellotti quanto dos estudantes que participaram 
da atividade. A presença das alunas e alunos foi quase total. 
 
 

c. Oficina – Cinema, Western e reflexão social 
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Data Início da Atividade: abril de 2015.  Data Fim da atividade: abril de 2015. 
Descrição:  
Atividade que integra ensino, pesquisa e extensão. A ideia para esta atividade surgiu ainda em 
2014, quando da pesquisa coletiva deste ano. Assim, a proposta seria apresentar os resultados 
da pesquisa em formato de Oficina, aberta aos estudantes da Universidade e à comunidade em 
geral.  
Objetivos: 
Propôs-se, com a Oficina, além de demonstrar os resultados obtidos a partir da pesquisa 
coletiva de 2014 ("Cultura western: fronteiras, territórios, e identidades"), inserir os 
participantes no contexto das pesquisas sobre cinema e sua interseção com a História, além de 
questões mais específicas como gênero e racismo, por exemplo. 
Como a atividade foi realizada? 
A Oficina foi realizada em três manhãs, no próprio Departamento de História da UFPR, e os 
integrantes do PET ministraram a Oficina foram: Jean Carlo Giordani, Josip Giunta, Maria 
Victoria Ribeiro Ruy e Michel Ehrlich. No primeiro dia, a discussão foi uma introdução ao 
Western; no segundo, discutimos as representações da mulher, do cowboy e do indígena; e no 
último dia, assistimos e discutimos o filme Johnny Guitar, escolhido pelos participantes. 
Quais os resultados da atividade? 
A Oficina obteve êxito dentro de suas propostas. O conteúdo pretendido foi vencido e o com 
o comparecimento de público considerável em todos os dias. Os alunos participaram bastante 
da discussão no terceiro dia, a partir dos conhecimentos acumulados nos dois dias anteriores, 
contribuindo bastante para a divulgação da pesquisa realizada pelo grupo em 2014. 
 

d. Oficina História do Brasil para Estrangeiros 
Data Início da Atividade: junho de 2015 Data Fim da atividade: dezembro de 2015 
Descrição:  
A oficina é uma atividade de pesquisa, extensão e ensino desenvolvida pelo PET-História e 
consiste em aulas e palestras sobre História do Brasil ministrada pelos petianos aos 
estrangeiros. Em um primeiro momento, se restringia aos intercambistas da universidade, mas 
com o convite do CELIN para participar de um projeto de Direitos Humanos, o formato foi 
modificado e, atualmente, é dividido em duas partes: uma é voltada aos estudantes 
intercambistas da UFPR com aulas ao longo da semana por um mês; outra é voltada aos 
imigrantes haitianos da cidade de Curitiba e região metropolitana, ministradas aos sábados à 
tarde, a cada 15 dias, em forma de palestras sobre temas históricos, políticos e sociais de 
interesse da comunidade.   
Objetivos:  
Entre as duas vertentes da oficina o principal objetivo é introduzir a história do Brasil como 
uma ferramenta de sociabilidade para os estrangeiros. Aos intercambistas, as aulas são 
voltadas para assuntos que os auxilie no meio acadêmico em que estão inseridos. E aos 
imigrantes, os debates tem como objetivo discutir a realidade em que vivem no Brasil, como o 
racismo, a discriminação, etc., usando a história como ferramenta para construção de posturas 
críticas da realidade.   
Como a atividade foi realizada? 
No primeiro semestre foi executada a oficina voltada aos intercambistas, com dois dias de 
aulas por semana no período da manhã, 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 
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redemocratização até os dias atuais. Os ministrantes se aprofundaram em temas sugeridos 
pelos próprios participantes da oficina e seus interesses em comum.  
No segundo semestre, a oficina se voltou aos imigrantes. As aulas foram executadas em 
sábados alternados, um para divulgação e o seguinte para oficina. Cada dia foi voltado a um 
tema de interesse dos participantes, previamente escolhido, seguindo a cronologia da história 
do Brasil para facilitar a compreensão e os paralelos com a história do Haiti. 
Quais os resultados da atividade? 
Por meio das oficinas os membros do PET História puderem oferecer oportunidades aos 
intercambistas e imigrantes de conhecer melhor a história do país, em um espaço 
especialmente voltado ao público estrangeiro adulto e suas especificidades. Para os alunos do 
PET, foi uma experiência que enriqueceu a prática do ensino e pesquisa. Vale destacar que 
participamos de um evento sobre direitos humanos promovido pelo governo de estado e 
ONGs que estão apoiando refugiados, tendo recebido menção honrosa pelos trabalhos 
prestados à comunidade. Além disso, os resultados foram apresentados na SIEPE e ficou com 
nota máxima, tenho sido considerado pela banca o melhor trabalho daquela sessão. 
 
 

e. Coleção Didática do PET 
Data Início da Atividade: agosto de 2015.  Data Fim da atividade: dezembro de 2015. 
Descrição:  
Trata-se de uma atividade que engloba ensino, pesquisa e extensão. Seguindo o primeiro 
volume de publicações, que aconteceu em 2014, no ano de 2015, a proposta era compilar 
atividades realizadas pelo grupo e por alunos do grupo, em formato de Material Didático 
voltado a professores do ensino básico.  
Objetivos: 
A Coleção Didática surgiu da intenção de divulgar os resultados das pesquisas coletivas. 
Optamos pelo material didático por ser um modelo que permite não só a publicação dos 
resultados das pesquisas, como sugestões de como trabalhar estes temas em sala de aula. 
Como a atividade foi realizada? 
O primeiro material lançado em 2015 foi “O Cinema Western na Sala de Aula”, produzido 
pelos integrantes responsáveis pela apresentação dessa Pesquisa Coletiva no ENAF de 2015. 
O segundo foi “Uma ida até Pompeia junto do Diário de Viagem de Mariana”, produzido pela 
integrante do PET, Mayara Mottin, em conjunto com seu grupo do Laboratório de História 
Antiga. O terceiro material, também proveniente do Laboratório, foi produzido pelos 
integrantes Douglas Scirea, Josip Giunta e Maria Victoria Ruy, também juntamente com seus 
colegas de classe.  
Quais os resultados da atividade? 
Os materiais didáticos tem sido bem aceitos pelo público, cumprindo seu papel de divulgar 
pesquisa de ponta em forma de material didático de fácil acesso para professores da rede 
pública e demais interessados em História. Uma tiragem destes foi impressa mas também 
encontram-se disponíveis para download no blog do PET-História 
(https://pethistoriaufpr.wordpress.com/materiais-didaticos/). 
 
 

f. Café com História 
Data Início da Atividade: maio de 2015. Data Fim da atividade: novembro de 2015. 
Descrição: 
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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? 
No ano de 2015, foram realizados três eventos do Café com História. O primeiro, realizado no 
dia 27 de maio, trouxe o professor José Szwako, na ocasião pós-doutorando Departamento de 
Ciências Sociais e, atualmente, docente da UERJ, para discutir o tema “Herança crítica: da 
massa aos movimentos sociais”. O tema escolhido foi para suprir a impossibilidade de realizar 
a atividade com a Cooperativa Catamare, deixando, assim, uma contribuição para as formas 
de se estudar os movimentos sociais. O segundo, realizado em 28 de outubro, trouxe Jorge 
Luiz Santana para discutir “A invisibilidade afroparanaense em espaços de poder”, tema 
vinculado a pesquisa coletiva que desenvolvemos em 2015. O último, em 25 de novembro, 
como é de costume com os novos professores do Departamento de História, convidamos a 
professora Priscila Vieira, recém contratada pelo Dehis, para apresentar sua pesquisa, de título 
“História e a figura do intelectual”, além de uma conversa sobre seu livro sobre Michel 
Foucault. 
Quais os resultados da atividade? 
Os resultados dos eventos Café com História são sempre positivos, nota-se pelo número de 
participantes e da interação do público com os convidados e convidadas. O caráter mais 
informal dos Cafés é uma característica particular do evento e parece atrair bastante público.  
 

g. Diálogos de PET 
Data Início da Atividade: novembro de 2015. Data Fim da atividade: novembro de 2015. 
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, 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? 
O Diálogos de PET, que teve sua décima edição em 2015, teve como tema os “Desafios da 
Interdisciplinaridade”, e foi realizado de 04 a 06 de novembro, com mesas à tarde e à noite. 
Quais os resultados da atividade? 
O evento teve uma boa participação de alunos dos cursos envolvidos, contando com diversos 
trabalhos apresentados. Entretanto, há de se pensar alternativas para a organização do evento 
nos próximos anos, uma vez que está se tornando difícil conciliar as ementas e objetivos dos 
cursos que estão envolvidos na organização, além das temáticas propostas para o evento. 
 
 

h. Oficina de Patrimônio Histórico e Arte 
Data Início da Atividade: outubro de 2015. Data Fim da atividade: outubro de 2015. 
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Descrição: 
Atividade de ensino, pesquisa e extensão que consiste em aulas ministradas pelos membros do 
PET História em escolas públicas, abordando questões sobre patrimônio histórico e cultural, 
arte e arqueologia pública. 
Objetivos: 
Problematizar o conceito de patrimônio e arte, possibilitando que os alunos em idade escolar 
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? 
Durante o ano de 2015, a Oficina foi aplicada no Colégio Estadual Professor Loureiro 
Fernandes, na turma da professora Rosângela, da qual o PET já é parceiro desde 2012. A 
Oficina foi realizada no dia 29 de outubro, durante as aulas de História.  
Quais os resultados da atividade? 
A realização da oficina promoveu reflexões sobre o conceito de patrimônio e arte com a 
turma, em um espaço de discussão à parte do currículo tradicional.  Também permitiu uma 
das primeiras experiências como professores para os alunos do PET-História, todos alunos de 
Licenciatura e Bacharelo e, portanto, necessitando de capacitação prática em sala de aula.  
 
 

i. Extensão Museu Paranaense 
Data Início da Atividade: fevereiro de 2015.  Data Fim da atividade: dezembro de 2015. 
Descrição:  
Assim como em 2014, quando começamos a desenvolver atividades de pesquisa junto ao 
acervo do Museu Paranaense, em 2015 essas atividades continuaram, e ainda expandimos os 
acervos consultados.  
Objetivos: 
A proposta dessa atividade era, através daquilo que encontrássemos no acervo do Museu 
Paranaense, além de auxiliar na catalogação dos acervos, produzir algum conteúdo a partir das 
peças estudadas. 
Como a atividade foi realizada? 
Através de visitas quinzenais ou mensais ao Museu Paranaense e da consulta ao acervo, 
somados aos resultados obtidos já nos trabalhos de 2014, elaboramos, em conjunto com os 
responsáveis pelo Museu, quatro exposições, além da publicação de um catálogo. 
Quais os resultados da atividade? 
As comissões já existentes, a saber, de Armaria, Numismática e Moda, tiveram seus 
resultados exibidos em exposições nas instalações do Museu. A comissão de Moda auxiliou a 
montagem da exposição da Fábrica de Fitas Venski, na Rampa das Indústrias do Museu. A 
comissão de Numismática, além da exposição, produziu também um Catálogo de Moedas 
Romanas, lançado no Museu em junho e a comissão de armaria trabalhou pequenas 
intervenções no circuito do Museu, onde havia armas presentes. Além destas três, foi criada 
uma comissão para estudar os brinquedos presente no acervo do Museu. Essa comissão 
organizou a exposição “Tempo de Brincar”, lançada em setembro com o objetivo de atrair o 
público infantil ao Museu. A comissão de Moda está em processo de elaboração de um 
material no qual apontará os resultados do trabalho, tal material será elaborado ao longo de 
2016. 
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j. Pesquisa Coletiva – “Irmandades Negras em Curitiba” 
Data Início da Atividade: fevereiro de 2015.  Data Fim da atividade: dezembro de 2015. 
Descrição:  
Atividade de pesquisa. Pesquisa realizada em conjunto pelos integrantes do PET e a tutora 
acerca de um tema votado pelo grupo. O assunto escolhido para 2015 foi Irmandades Negras 
de Curitiba, com destaque para a análise da História da Igreja do Rosário do Largo da Ordem 
e cultura negra no Paraná.  
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 da Igreja do Rosário no Largo da Ordem de Curitiba e visou análise de 
historiografia, cultura material e arquitetura e documentação escrita. A recuperação da história 
da Igreja e das irmandades também visou problematizar a ausência da cultura negra nos livros 
didáticos sobre a história do Paraná e debates com a comunidade acerca do racismo.  
Como a atividade foi realizada?  
A partir da definição dos objetivos, os integrantes do PET se dividiram em três grupos a fim 
de se dedicarem a temas diferentes na análise da Igreja: historiografia sobre o tema das 
irmandades no Brasil e Paraná, arquitetura e arqueologia – estudo in loco da Igreja (para tanto 
contamos com o apoio do professor Laércio Brochier, arqueólogo e professor do Dean 
UFPR), estudo da documentação escrita. Foram selecionados os textos a serem lidos e 
discutidos durante as reuniões semanais que tratassem sobre a historiografia, arqueologia e 
patrimônio. Além do apoio do prof. Laércio, contamos também com a participação dos 
professores Carlos Lima e Joseli Mendonça, ambos do Dehis/UFPR, com publicações na área. 
Quais os resultados da atividade?  
O principal resultado da pesquisa coletiva é a apresentação das conclusões durante o EVINCI 
que acontecerá em 2016. A pesquisa também resultará em um evento que planejamos para o 
primeiro semestre de 2016, no qual participarão os professores que apoiaram a pesquisa, além 
de material didático sobre o tema. Cabe ressaltar que o Café com História, com a presença de 
Jorge Santana em outubro foi pensado para discutir um outro tema relevante: racismo. A 
questão do racismo será melhor explorada em 2016, com atividades no Museu Paranaense, 
entre elas problematizar a ausência da cultura negra nas exposições do Museu.  
 

k. Ofício do Historiador 
Data Início da Atividade: 17 de março de 2015 Data Fim da atividade: 19 de março de 
2015 
Descrição:  
O evento, de extensão, ensino e pesquisa, tem a finalidade de abordar as diferentes atividades 
exercidas pelo historiador, foi realizado em três dias de palestras focadas nos temas de ensino, 
pesquisa e atividades de memória, como arquivos e museu. 
Objetivos:  
Apresentar aos estudantes recém ingressados nos cursos de História, seja em licenciatura ou 
bacharelado, as diferentes possibilidades de atuação enquanto historiador profissional. Tem 
como objetivo também, debater e retirar dúvidas dos ingressantes a fim de diminuir os 
impactos da entrada e as possíveis evasões.   
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Como a atividade foi realizada? 
Para cada dia alguns convidados foram chamados para compartilharem suas experiências 
acerca do tema da mesa. O primeiro dia foi dedicado ao tema de memória, contando com 
Tatiana Takatuzi do Museu Paranaense e diversos alunos integrantes do PET- História que, 
através da parceria entre as duas instituições, realizaram trabalho de resgate e pesquisa nos 
acervos do museu. A mesa sobre ensino foi composta pelo professor Fabiano Stoiev e as 
alunas Aline Waszak e Daniela Linkevicius que dividiram suas experiências de ensino, 
principalmente nas atividades do PIBID-História. Por fim, o último dia foi dedicado a 
pesquisa contando com a participação do professor do DEHIS Luiz Geraldo da Silva e com o 
pós-doutorando André Cavazzani do Cedope-UFPR.  
Quais os resultados da atividade?  
Com a presença de diversos recém ingressantes dos cursos e, também, alunos de outros 
períodos, o Ofício se mostrou um espaço para os estudantes de História tirarem dúvidas e 
aprenderem acerca dos trabalhos reservados para os profissionais formados pelos cursos, 
assim como seus desafios e possibilidades. Possibilitando, portanto, continuar sua realização 
em 2016. 
 
 

l. APP Sindicato – Cinema Militante 
Data Início da Atividade: 27 de abril de 2015 Data Fim da atividade: 04 de maio de 
2015 
Descrição:  
A edição do Cinema Militante de 2015 – evento organizado pela APP Sindicato em parceira 
com o PET História – foi realizado, nesta edição, em conjunto com a 9ª Mostra Cinema e 
Direitos Humanos no Hemisfério Sul evento da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República em parceria com o Ministério da Cultura. A Mostra foi uma 
produção da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio do Departamento de Cinema 
e Vídeo. As atividades consistiam em exibições de filmes e debates com convidados ou 
estudantes de História, voltado a professores da rede estadual de ensino. 
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 os cinco dias de evento foram realizadas tanto a mesa de abertura e como a exibição 
– seguida da discussão – dos filmes e curtas da mostra. O tema escolhido foi “Ditadura Civil-
Militar no Brasil e o golpe de 1964”, e as obras apresentavam situação de diferentes pessoas 
que sofreram com a censura, restrições e torturas do período em questão.  
Quais os resultados da atividade?  
O “Cinema Militante” atingiu os fins propostos e será novamente realizado em 2016, uma vez 
que é um espaço de diálogo, discussão, ensino e contato com professores. Serviu também para 
abrir um diálogo e esclarecer, perante ao público, atividades de grupos como o Comitê da 
Verdade. 
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m. Cadernos de Clio 
Data Início da Atividade: fevereiro de 2015   Data Fim da atividade: dezembro de 2015  
 
Descrição:  
A Revista Cadernos de Clio é um periódico acadêmico criado e organizado pelo PET-História 
desde 2010, voltado para os alunos de graduação. Atividade que mescla pesquisa e extensão. 
Objetivos:  
O objetivo maior da Cadernos é ser um espaço para a publicação de artigos de alunos da 
graduação, uma vez que o espaço em outras revistas dessa área de conhecimento é diminuto. 
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 envio dos artigos, os integrantes do PET que fazem parte da 
comissão da Cadernos escolheram os pareceristas para avaliação e escolha dos artigos junto à 
tutora. Após as avaliações e correções realizadas, passou-se a fase de edição do material 
selecionado para publicação. O diferencial do ano de 2015 é o formato digital executado, com 
dois volumes anuais, disponibilizando a revista online. 
Quais os resultados da atividade?  
A Cadernos apresenta desde suas primeiras edições bons resultados, avaliações e recepção, se 
expandindo a cada ano. Atualmente é qualificada como B5 pela Capes. 
 
n. Pesquisas Individuais 
Data Início da Atividade: fevereiro de 2015.  Data Fim da atividade: dezembro de 2015. 
 
Descrição:  
Cada bolsista e não-bolsista, individualmente, deve desenvolver uma pesquisa com tema e 
orientador de escolha do próprio aluno, desde que faça parte do quadro do Dehis. 
Objetivos:  
Desenvolver o trabalho de pesquisa de caráter historiográfico – manuseio e análise de fontes 
primárias, pesquisa bibliográfica, leituras teóricas – 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 2015 (colocamos a lista de todos os alunos e alunas, mesmo 
os que se desligaram do grupo): 
• Aguinaldo Henrique Garcia de Gouveia: "A poesia do príncipe Al-Mu'tamid: cultura e 
poder em Al-Andaluz (século XI)." Orientadora: Marcella Lopes Guimarães. 
• Alexandre Cozer: “Prazeres Romanos em Poemas Priápicos”. Orientadora: Renata Senna 
Garraffoni. 
• Carolina Marchesin Moisés: "João Damasceno: Um cristão nos domínios do califa (675-
749)". Orientadora: Marcella Lopes Guimarães. 
• Douglas Figueira Scirea: “Satyricon por Leminski: “As veias abertas da Roma Antiga”. 
Orientadora: Renata Senna Garraffoni. 
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• Felipe Barradas Correia Castro Bastos: O “Homem Novo” moçambicano: perspectivas 
educacionais da formação identitária nacional sob o governo da FRELIMO (1977-1992). 
Orientador: Hector 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. 
• Ivan Araujo Lima: “Entre os crisântemos e as araucárias: a união dos gakusseis de Curitiba 
e a construção de uma identidade nipo-brasileira no Paraná (1949-1953)”. Orientadora: Roseli 
Boschilia 
• Jéssica Louise Neiva de Lima: “Contre-attaque e acéphale: trajetória intelectual das 
décadas de 30 a 40. Pensando o conceito de comunidade à sombra da Segunda Guerra 
Mundial”. Orientador: Vinícius Honesko. 
• 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: “A menina augusta: Um estudo de caso sobre violência contra a 
criança nos processos judiciais da Curitiba do século XIX (1871- 1889)”. Orientadora: Martha 
Daisson 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.  
• Lauriane dos Santos Rosa: Gênero na literatura de Rachel de Queiroz. O rientadora: 
Prisicila P. Vieira. 
• Luccas Abraão de Paiva Vidal: “Perspectivas de cultura e moralidade na Baixa Idade 
Média castelhana: O Conde Lucanor de Don Juan Manuel (1282-1348)”. Orientadora: 
Marcella Lopes Guimarães. 
• Maria Victoria Ribeiro Ruy: “Mulheres Diante do Trono: a doutrina da mulher evangélica 
(2011-2014)” Orientadora: Karina Kosicki Bellotti. 
• Mariana Fujikawa: "Usos do passado clássico nas revistas do Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro (1889-1930)". Orientadora: Renata Senna Garraffoni. 
• Maurício Mihockiy Fernandez Martinez: "As representações dos cavaleiros medievais na 
obra de Heitor Megale". Orientadora: Marcella Lopes Guimarães. 
• 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 sings the blues: usos políticos da rememoração no 
cinema (1972)”. Orientadora: Karina Kosicki Bellotti. 
• Suellen Carolyne Precinotto: “O Islã pelo Ocidente: a construção de imaginários sobre o 
Oriente nas mídias em quadrinhos”. Orientadora: Karina Kosicki Bellotti.  
• Willian Funke: “Sé de Lisboa: estilo, técnica e fé na fundação do reino português”. 
Orientadora: Marcella Lopes Guimarães. 
 
Quais os resultados da atividade? 
A atividade proporciona a experiência da pesquisa como acontece com os alunos participantes 
da Iniciação Científica. 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.  
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p. Participação na VIII Semana Acadêmica de História (SAH) 

  Data Início da Atividade: 04 de maio de 2015 Data Fim da Atividade: 08 de maio de 2015  

Descrição:  
A oitava edição da Semana Acadêmica de História da UFPR – organizada pelos alunos da 
graduação dos cursos de História – tratou sobre o Oriente e Orientalismo, intitulando-se O 
centro do mundo é onde se está? Pensando os orientes. Foi um evento de extensão e pesquisa 
que congregou um público bastante diversificado.  
Objetivos:  
A partir de mesas e oficinas, discutir diferentes aspectos que incluem os chamados povos 
orientais, 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 2014 o tema para a SAH já havia sido escolhido, sendo os trabalhos de 
organização iniciados no começo de 2015. 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 VIII 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. Atualmente, a semana é reconhecida 
oficialmente, fazendo parte do calendário dos cursos de História.  
 
4. DESENVOLVIDA PARCIALMENTE 
 
NADA A DECLARAR. 
 

 

Local e Data: Curitiba, 22 de fevereiro de 2016. 

 
 
Assinatura de um representante do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação: 
 
 
 
Assinatura do Tutor: 
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Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 

 
 


