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1. DADOS INSTITUCIONAIS 
 
1.1 Instituição de Ensino Superior: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ................................................................................ 
 
1.2 Interlocutor do PET na IES/ função ou cargo que ocupa na IES: ........................... 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 
 
2.1.Grupo: .GRUPO PET 
HISTÓRIA................................................................................................................................. 
 
2.2.Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 
...HISTÓRIA...................................................... 
 (x ) Bacharelado 
 (x ) Licenciatura 
 
2.3.Ano de Implantação do grupo: ..1992........................................................................................... 
 
2.4.Nome e Titulação do Tutor: Profa. Dra. Ana Paula Vosne 
Martins................................................................................................. 
 
2.5. Data de ingresso do Tutor (mês e ano): ...agosto de 
2004.......................................................................... 
 
2.6.Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 
 
a) Quadro de identificação: 
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período 
letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo 
cursado, conforme quadro abaixo. 
 

Nome dos bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Coeficiente 
Atual de 

Rendimento 
Escolar 

Alexandre Frasato Bastos 2005 2006 8 0,8786 

Dayane Rúbila Lobo Hessmann 2005 2006 8 0,8990 

Fernanda Cássia dos Santos 2005 2006 8 0,8698 

Jorge Paulo Lamur 2004 2008 6 0,8783 



Nome dos bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Coeficiente 
Atual de 

Rendimento 
Escolar 

Juliana Horstmann Amorim 2007 2008 4 0,8530 

Luiz Henrique Bozzo Moreira 2006 2007 6 0,8608 

Mariana Bonat Trevisan 2005 2006 8 0,8633 

Pérola de Paula Sanfelcie 2006 2007 6 0,8540 

Rebecca de Oliveira Freitas 2007 2008 4 0,8638 

Sandro Aramis Richter Gomes 2006 2007 6 0,9074 

Virgínia Damas Novello 2005 2006 8 0,8769 

Nome dos não bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Coeficiente 
Atual de 

Rendimento 
Escolar 

Bárbara S. Lagos Zanirato 2008 2008 2 0,8540 

Davi Cezar Cavalli Pradi 2008 2008 2 0,8220 

Naiara Batista Krachenski 
 

 
2008 

2008 2 0,8630 

 
 
 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 
3.1. Ensino 
Informar as cinco atividades de ensino consideradas mais relevantes 
 

Natureza da Atividade Realizada: Oficina de História  
 

Tema: História – Ampliando Horizontes. Módulo 1: As mulheres na História  

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

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

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio. 
 

Descrição da Atividade: Realização de palestras interativas nas quais as bolsistas que estudam a 
temática que envolve a História das Mulheres puderam expor para alunos do Colégio Estadual do 
Paraná diferentes discussões sobre o assunto, indo desde a Antiguidade até o mundo 
contemporâneo, buscando demonstrar a diversidade de papéis e da condição feminina ao longo da 
História. Os alunos puderam participar através de proposição de discussões e perguntas.  
 

Promotores da atividade: Grupo PET- História e Colégio Estadual do Paraná 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: Esta atividade visou integrar ensino e pesquisa, visto que 
as bolsistas participantes puderam tanto trabalhar seus temas de pesquisa individuais quanto 
relacioná-los com o contexto escolar, compartilhando este conhecimento com os alunos do Ensino 
Médio. 
 
 

Resultados esperados com a atividade:  
- Aproximar o contexto escolar da Universidade; 



- Familiarizar os alunos do Ensino Médio com o conhecimento produzido no mundo acadêmico; 
- Estimular a reflexão histórica dos estudantes, principalmente com relação á temática da História 
das Mulheres, essencialmente a condição feminina ao longo do tempo.  
 

Resultados alcançados com a atividade: Os resultados foram bastante profícuos, os alunos 
participantes demonstraram grande envolvimento e interesse pela temática proposta neste módulo 
da oficina.  

Comentário geral: A atividade pôde se desenvolver com êxito devido à eficiente colaboração da 
escola e sua equipe pedagógica, que ajudou a divulgá-la e estimular a ida dos alunos ao espaço 
acadêmico.  
 

 
 

Natureza da Atividade Realizada: Oficina de História  
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 

Tema: História – Ampliando Horizontes. Módulo 2: Cultura e História  

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

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

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio. 
 

Descrição da Atividade: Exposição de palestras interativas sobre temas que integram a temática 
cultural na História, especificamente o caso do Romantismo no século XIX. Os bolsistas 
participantes da atividade puderam apresentar seus temas individuais de pesquisa que se 
relacionam com o assunto, abordando as diferentes formas de expressão cultural que integram o 
Romantismo, como a música, o teatro e a poesia.  
 
 

Promotores da atividade: Grupo PET- História e Colégio Estadual do Paraná 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: O objetivo da atividade consistia em demonstrar diferentes 
domínios da cultura que os historiadores podem tomar como tema de estudo e pesquisa. Desta 
forma, os alunos poderiam compreender como uma mesma temática geral, no caso, o Romantismo, 
pode ser estudada de maneiras diversas, seja através da música ou da literatura.  
 

Resultados esperados com a atividade:  
- Aproximar os alunos do Ensino Médio do conhecimento histórico, integrando a comunidade 
escolar com o mundo acadêmico; 
- Despertar o interesse dos estudantes pelo estudo da História Cultural, proporcionando diferentes 
visões sobre os campos e temáticas que o historiador pode atuar, mas que todos também podem 
refletir a respeito.  
 

Resultados alcançados com a atividade: A atividade se mostrou bem sucedida, na medida em que 
os alunos interagiram bastante com relação às temáticas e discussões propostas pelos bolsistas.  
 

Comentário geral: O apoio da direção pedagógica da escola e dos professores  permitiu  o bom 
desenvolvimento e continuidade deste módulo da oficina História - Ampliando Horizontes. 
. 

 
 

Natureza da Atividade Realizada: Oficina de História  
 

Tema: História – Ampliando Horizontes. Módulo 3: Os autoritarismos no Brasil 

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



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

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio. 

Descrição da Atividade: Apresentação de palestras por bolsistas que estudam temas referentes a 
regimes políticos autoritários. Foram enfatizados os temas brasileiros sobre a Ditadura de Vargas 
(1930-1945) e a Ditadura Militar (1964-985), estudados a partir do viés que integra cultura e poder.  
 

Promotores da atividade: Grupo PET- História e Colégio Estadual do Paraná 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: A atividade buscou demonstrar aos alunos como regimes 
políticos autoritários usavam as formas culturais em seu benefício, dando ênfase ao cinema e à 
música. 
 

Resultados esperados com a atividade:  
- Estimular a reflexão histórica dos alunos, demonstrando como cultura e poder estão relacionados 
e exercem impactos na vida da sociedade.  
- Integrar academia e escola, na medida em que em que propõe discussões recentes da 
historiografia sobre o tema em questão para o contexto escolar.  
 

Resultados alcançados com a atividade: O resultado obtido com a atividade se mostrou bastante 
satisfatório, pois os estudantes conheceram um novo modo de estudar o poder e participaram 
bastante, esclarecendo suas dúvidas referentes aos temas propostos.  
 

Comentário geral: O último módulo da oficina pôde obter o mesmo êxito dos anteriores devido à 
colaboração da escola e dos professores e ao contínuo interesse dos alunos em participar do 
evento na Universidade.  
 

 
 
 
3.2. Pesquisa 
 
Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 
 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
MEMÓRIAS E NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DO CINEMA NA CIDADE DE CURITIBA. Pesquisa 
Coletiva 

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

Jan Fev Mar X  AbrX MaiX JunX JulX Ago-X Set-X Out-X Nov-X Dez-X 

Descrição da atividade de pesquisa: 
Dando continuidade à pesquisa coletiva desenvolvida em 2007 as atividades deste ano 

estarão voltadas para a experiência do cinema na cidade de Curitiba a partir das memórias dos 
freqüentadores das salas de cinema. O objetivo desta pesquisa é articular o levantamento das 
fontes realizado durante o ano de 2007, no qual os petianos encontraram um conjunto bastante 
heterogêneo de documentos que registram a experiência histórica do cinema e de sua relação com 
o espaço urbano, com as narrativas individuais de pessoas que eram consumidoras deste tipo de 
lazer e que freqüentaram os cinemas de Curitiba entre as décadas de 1930 e 1960.  

O enfoque sobre a memória será privilegiado durante este ano e para tanto vamos dividir a 
pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa vamos nos debruçar sobre as relações entre história e 
memória e sobre a metodologia da história oral. Serão lidos e discutidos textos de autores que 
problematizaram questões teóricas e metodológicas sobre a memória, o relato oral, as técnicas de 
entrevista, as formas de coleta dos relatos orais e também de arquivo do material gravado. Na 
segunda etapa os petianos vão entrevistar freqüentadores de cinemas e também cinéfilos que 
porventura tenham escrito crônicas nos jornais locais ou publicado outro tipo de material sobre o 
assunto. Esta etapa será de fundamental importância para a prática de pesquisa com fontes orais, 
algo que dificilmente os alunos têm experiência ao longo do curso de graduação em História.  
 



  
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
Professores do Departamento de História 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
Interessa aos historiadores e historiadoras entender as diversas formas de construção do discurso 
histórico e nesse sentido o Grupo PET discutiu como se dá tal construção no cinema, tendo em vista 
tratar-se de uma forma de produção cultural de massas e de grande inserção social durante o século 
XX. Entendemos que o cinema no século XX e ainda no século XXI, da mesma forma que a 
literatura no século XIX, desempenha um importante papel nos imaginários coletivos, mas também 
na produção de subjetividades. Entre os diversos gêneros do cinema destacamos o cinema 
histórico, que desde o início do século XX vem dando origem a filmes que tratam de eventos e 
personagens ditos históricos, criando um discurso sobre uma determinada época e/ou 
acontecimentos. Interessa-nos compreender a linguagem fílmica e seus aspectos técnicos, mas 
principalmente a relação entre esta linguagem e seus métodos de narrar uma história, bem como as 
escolhas referentes aos eventos narrados e o que poderíamos chamar de resultado daquele 
conjunto de imagens, ou seja, o discurso histórico sobre o passado, com seus desdobramentos 
ideológicos e políticos. 
     
 

Resultados esperados com a pesquisa:  
Habilitar os bolsistas para utilizar a História Oral como metodologia e como fonte documental. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa:  
Após a realização de aproximadamente 35 entrevistas e o tratamento do material gravado, 

vamos publicar uma seleção das transcrições junto com um ensaio teórico-metodológico do 
resultado desta pesquisa coletiva. A publicação será no formato de um caderno e também estará 
disponível na página do PET História na Internet para livre consulta.     
 <pethistoria.vila.bol.com.br>  
 

Comentário Geral:  
Uma circunstância que dificultou a execução desta pesquisa é a falta de equipamentos como 
computadores, scanner, gravadores digitais e impressoras. O equipamento que o nosso grupo tem é 
obsoleto, o que dificultou a realização da pesquisa demorando mais do que o previsto. 
Aspectos positivos desta atividade foram a familiarização dos alunos com a metodologia da história 
oral e também a sociabilidade com as pessoas entrevistadas, algo que merece ser destacado pelos 
seus desdobramentos éticos, tendo em vista que aquelas pessoas são idosas e se disponibilizaram 
a receber os alunos para com eles compartilhar suas memórias. 
 

 
 
 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Tempos de Angústia – Erasmo e Lutero no Início da 
Modernidade – Bolsista Alexandre Frasato Bastos 

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

JanX FevX MarX AbrX MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX NovX DezX 

Descrição da atividade de pesquisa: 
 Esta pesquisa, concluída no final de 2008, teve como objetivo relacionar o Humanismo à Reforma 
Luterana, tomando como referência obras de Erasmo de Rotterdam e Martinho Lutero, expoentes 
de seus respectivos movimentos. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: colegas do PET 
 



Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 Esclarecer as relações existentes entre o movimento humanista e a reforma luterana, como a 
concepção de natureza humana defendida pelos autores. 
  

Resultados esperados com a pesquisa:  
Procurar acrescentar novos debates a esta área ainda pouco explorada pela historiografia no Brasil. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: Confecção de uma monografia apresentada em 
dezembro de 2008.   

 

 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Amantes e/ou espiãs? –  
Um paralelo entre as aias Inês de Castro e Maria de Padilha através da visão dos cronistas Fernão 
Lopes e Pero Lopez de Ayala. Bolsista Mariana Bonat Trevisan 

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

JanX FevX MarX AbrX MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX NovX DezX 

Descrição da atividade de pesquisa: 
Esta pesquisa, iniciada no ano de 2008, objetiva analisar de forma comparada a trajetória social e 
política de duas importantes mulheres que viveram na Península Ibérica no Baixo Medievo: as aias 
do século XIV Inês de Castro (amante do rei português Pedro, o Cru) e Maria de Padilha (amante do 
rei castelhano, Pedro, o Cruel). Da mesma forma, pretende-se analisar como se constituem os 
discursos oficiais a respeito destas personagens, elaborados pelo cronista oficial de Portugal Fernão 
Lopes e pelo funcionário da Dinastia Trastâmara de Castela, Pero Lopez Ayala. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: . Drª Marcela Lopes Guimarães. DEHIS-UFPR.   
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: colegas do PET 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 Compreender as transformações do papel social e político das mulheres da nobreza ibérica no fim 
do Medievo, buscando apreender também como se deu uma significativa mudança de mentalidade 
sobre o feminino em relação aos séculos anteriores, tendo como base a forma como o discurso 
masculino concede importante espaço às mulheres e sua influência no destino dos reinos. 

Resultados esperados com a pesquisa:  
 
Mostrar as relações e diferenças existentes entre os casos de Inês de Castro e Maria de Padilha, 
mulheres que viveram no mesmo período e que exercem grande influência na cultura portuguesa e 
espanhola até hoje. No entanto, apesar dos inúmeros trabalhos realizados sobre as personagens 
nos dois países ibéricos, existe uma carência de estudos que tratem de ambas de maneira 
relacionada. A partir deste estudo, ter-se-á a confecção de uma monografia.  
 

Resultados alcançados com a pesquisa:  
 
Produção de artigo, apresentações em eventos científicos, produção de material de pesquisa sobre 
o tema.  
. 

Comentário Geral: 
Apesar de uma abundância de bibliografia sobre Inês de Castro e Fernão Lopes, encontramos certa 
dificuldade na busca de material sobre Pero Lopez Ayala e Maria de Padilha aqui no Brasil. 

 
 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo: A LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CURITIBA E A 
AÇÃO BENEMERENTE: TRADIÇÃO E MODERNIDADE NO ASSOCIATIVISMO FEMININO. 
Bolsista Virginia Novello 

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

JanX FevX MarX AbrX MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX NovX DezX 



Descrição da atividade de pesquisa: A proposta desta pesquisa é fazer um estudo sobre a 
atuação de mulheres das classes privilegiadas na Liga das Senhoras Católicas de Curitiba, visando 
conhecer seus princípios, suas propostas e seus objetivos. Procurou-se problematizar qual era a 
visão que a Liga construiu a respeito do lugar das mulheres na sociedade e como a atuação das 
associadas em uma associação benemerente ligada à Igreja Católica influenciou no significado de 
seus papéis sociais de gênero. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: grupo PET 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: A pesquisa visa contribuir para o 
debate das relações de gênero, visto que a atuação das mulheres em entidades benemerentes 
advém de uma determinada construção social e cultural das diferenças entre os sexos, a qual 
compreende a participação das mulheres no trabalho voluntário como uma extensão natural dos 
seus afazeres domésticos. Este estudo justifica-se, portanto, em contribuir para ampliação da 
perspectiva histórica com relação à participação das mulheres em associações benemerentes no 
Brasil, através da análise das atas da Liga das Senhoras Católicas de Curitiba.  

Resultados esperados com a pesquisa: Compreender a atuação de mulheres em atividades 
beneméritas de modo a acrescentar novas reflexões a essa área pouco abordada na historiografia. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: Confecção de uma monografia apresentada em 
dezembro de 2008.   

 

 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
PINTURAS PARIETAIS EM POMPÉIA: REPRESENTAÇÕES FEMININAS. Bolsista Pérola de Paula 
Sanfelice 

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

JanX FevX MarX AbrX MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX NovX DezX 

Descrição da atividade de pesquisa: 
Este projeto apresenta um debate acerca das relações que os romanos tinham com a Arte, 
sobretudo com a pintura. O intuito é fazer uma análise da sociedade romana por meio de fontes 
selecionadas e contrapor com o discurso largamente difundido na historiografia clássica, na qual os 
romanos são tidos como um povo homogêneo. Com o intuito de contrapor esta visão, buscamos 
apontar a multiplicidades dos sujeitos e das camadas sociais, que acreditamos estarem 
representadas em pinturas, nas paredes de Pompéia. 
 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: grupo PET 
 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
As leituras bibliográficas e as fontes selecionadas nos proporcionaram uma grande oportunidade de 
reflexão, nos fizeram pensar ou repensar a História Antiga por um outro viés, que por muitas vezes 
fora abordada pelos grandes feitos políticos e militares, sendo deixado de lado elementos 
importantes na formação deste povo, como representação de si mesmo, registrados nas paredes de 
Pompéia 
  

Resultados esperados com a pesquisa: 
O nosso objeto de estudo visa conhecer outras representações da sociedade romana, que foram 
pouco discutidas pela histogiografia como as mulheres e as camadas populares. Desta maneira, 
visamos alcançar por meio desta pesquisa o nosso principal objetivo,  conhecer a História através 
de suas multiplicidades. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
Por meio da pesquisa e deste relatório estamos formando um catálogo de imagens  e discussões 
das mesmas, que nos possibilitarão desenvolver um trabalho mais consistente, como a monografia 
do curso. 
 



Título da pesquisa/Tema de estudo:  
A Decrepitude Feérica de Rimbaud. Bolsista Luiz Henrique Bozzo Moreira 

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

JanX FevX MarX AbrX MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX NovX DezX 

Descrição da atividade de pesquisa: 
Durante o ano de 2008 procurou-se fazer considerações entre a obra de Arthur Rimbaud e o 
contexto no qual escreveu, ressaltando que as atividades desenvolvidas a partir desta pesquisa 
foram feitas paralelamente às atividades PET-História, contado com a ajuda do professor José 
Roberto Braga Portella do DEHIS-UFPR. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa:   
Prof. Dr. José Roberto Braga Portella - DEHIS-UFPR 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: Colegas PET 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
Compreender ou ao menos traçar uma guia para entender o ponto de vista do autor em relação ao 
contexto em que viveu a partir de sua própria obra.  

Resultados esperados com a pesquisa: 
Procurar acrescentar novos debates a esta área da disciplina utilizando fontes pouco exploradas, 
como é o caso das poesias. No entanto não se trata de buscar qualquer conclusão; primeiro porque 
a própria pesquisa se encontra dando os seus primeiros passos e, segundo, por ela se tratar, antes 
de tudo, de uma interpretação possível a partir de suas poesias. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
Apresentação em eventos científicos, produção de material de pesquisa sobre o tema. 

Comentário Geral: 
Embora a pesquisa tenha fluído normalmente, ainda é de se notar a escassez de material referente 
ao contexto vivido pelo poeta, bem como a falta de comentadores de sua obra, ou qualquer 
produção científica abordando algo referente ao autor. 

 
 
 
 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Mobilidades, relações e reproduções de hierarquias: as obras de Louis Dumont e Roberto 
Mangabeira Unger. Bolsista Sandro Aramis Richeter Gomes 

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

JanX FevX MarX AbrX MaiX JunX JulX AgoX SetX OutX NovX DezX 

Descrição da atividade de pesquisa: 
 
Este trabalho analisou, em perspectiva comparada, a construções conceituais acerca de hierarquia 
presente na produção textual do antropólogo francês Louis Dumont (1911-1998) e do jurista 
brasileiro Roberto Mangabeira Unger (1947-). Atentou-se para como estes conceitos constituem-se, 
para os dois autores, em instrumentais aplicados às considerações sobre o caso do racismo nos 
Estados Unidos da América. Identifica-se em Dumont a vinculação aos conceitos estruturalistas, 
reconhecendo-se tributário dos ensinamentos de Marcel Mauss. Busca-se, ainda, analisar como 
estes autores fizeram das considerações sobre hierarquias instrumentais para analisar-se o racismo 
nos Estados Unidos da América. Concernente ao caso do racismo na sociedade estadunidense, 
para Dumont, no século XIX houve a defesa do argumento iluminista das diferenças raciais, 
intensificada nas décadas finais do escravismo Para Unger, nos EUA, em historicidade que se 
inscreve na formação do Estado Nacional, apresenta-se a religião da possibilidade, mas esta 
proposta de individualismo voltar-se-ia a desconsiderar os graus de exclusão dos negros, que se 
encontrariam na pobreza, de modo que as políticas seriam direcionadas apenas às elites negras. 
 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa:   
Prof. Dr. Carlos Alberto Medeiros Lima, professor do DEHIS-UFPR. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: Colegas PET 
 



Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 
Identificar construções comuns de objetos de estudo em diferentes disciplinas das ciências 
humanas e investigar-se a relação das formas de ação que concebem para a mutação das 
dinâmicas sociais em que inseriram o objeto de análise. Assim, esta pesquisa teve a justificativa de 
realizar possíveis aproximações entre estudos das ciências humanas, tanto pelos diálogos entre 
seus autores, como pelas maneiras como concebem instrumentais de atuação sobre a realidade 
estudada. No tocante à relação com as atividades do PET-História, tem-se a busca pelo 
conhecimento interdisciplinar e suas possibilidades de construir, sob diferentes pontos de 
observação e linguagens, um objeto de estudo. 
 
  

Resultados esperados com a pesquisa: 
Proceder a inter-relação de instrumentais epistemológicos das ciências humanas para analisar-se 
um mesmo objetivo e identificar como, no âmbito de suas disciplinas, os autores vislumbraram 
medidas possíveis de proscrever-se o racismo tanto das relações sociais, quanto das ações 
estatais. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
 
Observou-se similitude entre a antropologia estrutural de Dumont e a filosofia pragmática de Unger 
quanto à concepção de distinguir formas de sociedade, seja em sua historicidade, seja em suas 
especificidades quanto relacionamentos sociais nelas vigentes. Notou-se, ainda, que a concepção 
de projeto social amparados pelos estatutos disciplinares, nesses autores, possuem sensíveis 
diferentes, sobretudo porque, se para Dumont deve-se valorizar o pluralismo cultural em detrimento 
do racismo, Unger atenta para as ações estatais para alterar-se processos vigentes de segregação 
social. 

Comentário Geral: 
 
A pesquisa teve como auxílio a disponibilidade dos livros analisados pela Biblioteca da Reitoria da 
UFPR. 
 
 

 
 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo: A Aurora para o Modernismo na Música: um prelúdio através da 
obra de Claude Debussy. Bolsista Jorge Paulo Lamur 
 

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

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

Descrição da atividade de pesquisa:  
 
A pesquisa individual elaborada ao longo do ano de 2008 buscou traçar um panorama teórico a 
respeito do tema estudado, possibilitando conhecer algumas das obras importantes dentro do 
campo da estética e crítica musical, bem como elaborar uma breve contextualização que 
possibilitasse analisar o tema por meio de uma perspectiva historiográfica. A obra de Claude 
Debussy foi alvo de escolha para figurar a pesquisa por ser este um compositor de grande 
importância no período analisado, e uma das peças-chave no que se pode chamar de transição 
entre a estética romântica e a estética moderna que viria a se construir e desenvolver-se no campo 
musical em finais do século XIX, e ao longo de todo o século XX. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Prof. Dr. José Roberto Braga Portella, professor do DEHIS-UFPR. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa:  
 
Colegas do grupo PET História e demais professores do DEHIS, bem como colegas do DEARTES 
que colaboraram de maneira importante fornecendo referências e informações a respeito do campo 
musical. 



 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 
O objetivo da realização desta pesquisa foi analisar por meio de uma perspectiva historiográfica as 
mudanças que ocorreram no pensamento e na estética musical na transição do século XIX ao 
século XX, quando a introdução de novos elementos e pontos de vista caracterizaram a criação de 
novas formas musicais extremamente distintas em relação a tudo aquilo defendido por uma tradição 
cultural estabelecida em séculos anteriores. Este tipo de estudo é comumente encontrado em 
escritos sobre a História da Música; entretanto, em sua maioria estes estudos não se preocupam em 
entrecruzar referências que busquem compreender parte do pensamento de autores e compositores 
que tomaram parte neste cenário musical. Portanto, a iniciativa mostra-se relevante por oferecer 
contribuições a esta perspectiva tradicional, abordando-a de maneira historiográfica e preocupando-
se com o diálogo entre campos relacionados ao assunto, como a filosofia, a estética musical e 
estudos sobre a modernidade, dentre outros – o que vai de encontro à discussão multilateral 
desenvolvida pelo grupo PET História desde o ano de 2006, através o estudo do cinema e suas 
relações com a História, bem como se aproxima e dialoga com demais pesquisas individuais de 
membros do grupo que estudam temas relacionados à arte, modernidade e cultura dos séculos XIX 
e XX. 
 
 
 

Resultados esperados com a pesquisa: 
 
A pesquisa objetivou tomar conhecimento do contexto histórico e social em que ocorreram estas 
mudanças musicais, bem como conhecer alguns autores e elementos importantes do campo da 
estética musical. Da mesma maneira, um dos principais objetivos buscados era um maior contato 
com as obras musicais e literárias de Claude Debussy, articulando-as com o contexto estudado. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
 
Foram cumpridos todos os objetivos propostos, descritos acima, dando possibilidade de expandir 
durante o ano de 2009 a análise a respeito do tema, aprofundando-o. 
 

Comentário Geral: 
 
A pesquisa foi desenvolvida conforme as expectativas iniciais, alcançando conclusões e resultados 
satisfatórios. 
 
  

 
 
 
 
3.3. Extensão 
Informar as cinco atividades de extensão  consideradas mais relevantes  
 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra 
 

Tema: A História no Cinema 

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

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

Público Alvo:calouros do curso de História e outros alunos da UFPR. 
 

Descrição da Atividade: Exibição de filmes seguidos de palestras. Estas foram ministradas por 
integrantes do grupo PET-História 
11/03 - Filme: Lutero   Comentários de Alexandre Bastos 
12/03 - Filme: A Queda Comentários de Daniele Starck  
13/03 - Filme: Europa   Comentários de Fernando Botton 
 



Promotores da atividade: Grupo PET – História 
 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: De acordo com o tema de pesquisa que o PET-História 
desenvolveu desde 2006, pretendeu-se estender ao público os debates acerca da relação Cinema-
História, uma vez que este recurso audiovisual (o cinema) pode e deve ser utilizado e discutido por 
aqueles que trabalham com a problematização do passado.  
 

Resultados esperados com a atividade: Esperávamos integrar o grupo de novos graduandos em 
História com um debate bastante atual para a historiografia e que estava sendo discutido pelo PET-
História desde 2006. Desta forma poderíamos desenvolver várias questões como: 
Como um filme, ao retratar fatos do passado, também estabelece diálogos com o presente. 

Como o passado pode ser problematizado, mesmo em filmes que não se propõem a trabalhar 
temáticas históricas; 
Discutir problemas inerentes ao ofício do historiador como: a utilização de fontes, a construção 
do discurso histórico, a importância de ampliar o universo temático e o papel dos sujeitos na 
História, entre outros. 

 
 

Resultados alcançados com a atividade: Tivemos uma ótima freqüência de participantes. Os 
debates tiveram a participação de grande parte dos presentes, e serviu como uma forma de 
trocarmos experiências e idéias que enriqueceram a todos. Pudemos também aprofundar uma 
temática pouco explorada pelas disciplinas obrigatórias da graduação que estamos procurando 
ampliar e difundir através da pesquisa coletiva desenvolvida pelo PET Historia.  

Comentário geral: Devido à aparelhagem audiovisual que o programa de pós-graduação  em 
História da UFPR forneceu ao Grupo-PET para este Evento, não tivemos qualquer problema na 
exibição dos filmes.  
 
 

 
 
 
 
 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra 
 

Tema:Café com História: Cinema, magia e horror 

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

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

Público Alvo: alunos do curso de graduação e de pós-Graduação (História, Ciências Sociais, 
Filosofia, Direito, Jornalismo) da UFPR  e de outras instituições de ensino. 
Esta atividade foi voltada à comunidade acadêmica contando com, aproximadamente, 20 
participantes de ambos os sexos, entre 18 a 40 anos. 
 
 

Descrição da Atividade: A Professora Doutora Judite Trindade, docente do Departamento de 
História foi convidada para relatar e discutir a sua experiência nos cinemas de Curitiba, como uma 
forma de contribuir para a pesquisa do grupo PET-História do ano de 2008: MEMÓRIAS E 
NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DO CINEMA NA CIDADE DE CURITIBA.  
 

Promotores da atividade:PET-HISTÓRIA   

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 

Justificativa para realização da atividade: O Café com História é um evento que o grupo PET-
HISTÓRIA busca realizar pelo menos uma vez por mês, na medida de nossas possibilidades. 
Buscamos trazer sempre convidados das mais variadas áreas: História, Jornalismo, Letras etc, 
como uma forma de proporcionar  debates entre variadas áreas do conhecimento.  
 



Resultados esperados com a atividade: Promover um debate sobre memória e cinema. 
 
 

Resultados alcançados com a atividade: O debate contou com muitas participações, sendo muito 
inspirador e proveitoso para nossa pesquisa coletiva.  

 
 

Natureza da Atividade Realizada: Evento de extensão- debate 
 

Tema: Diálogos do PET - A Produção Científica dos PETs Ciências Sociais, Direito, Filosofia e 
História da UFPR 
 

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

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

Público Alvo: alunos do curso de graduação (História, Ciências Sociais, Filosofia, Direito) da UFPR  
e de outras instituições de ensino. 
 
 

Descrição da Atividade: Apresentação das pesquisas individuais dos bolsistas do PET História, 
PET Ciências Sociais, PET Direito e PET Filosofia da UFPR seguida por debate, contando com a 
mediação de professores convidados dos departamentos de Historia, Ciências Sociais, Direito e 
Filosofia.  
 

Promotores da atividade:Grupos PET HISTÓRIA, CIÊNCIAS SOCIAIS, DIREITO E FILOSOFIA.  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Departamento de 
Antropologia, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Filosofia, Setor de Ciências 
Jurídicas. 

Justificativa para realização da atividade: Promover a integração entre os grupos PET a partir da 
atividade de pesquisa proporcionando aos alunos a experiência de organizar um evento desta 
natureza, bem como apresentar os resultados de suas pesquisas individuais, permitindo o debate 
acadêmico.  
 
 

Resultados esperados com a atividade: Pretendeu-se promover o diálogo sobre os temas 
desenvolvidos nas quatro áreas e também proporcionar um espaço de apresentação dos resultados 
das pesquisas individuais dos grupos envolvidos. 
 

Resultados alcançados com a atividade: O evento promoveu a integração e  a 
interdisciplinaridade entre os grupos  PETs participantes.   
 

Comentário geral: Este evento propiciou o exercício de integração e interdisciplinaridade entre os 
cursos de Ciências Humanas e Direiro. A partir do resultado positivo do evento, já está em 
execução um novo Diálogos dos PETs para 2009.   

 
 
 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 

Tema:Café com História: Imagens do poder: Napoleão e Hitler 
 

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

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

Público Alvo:alunos da UFPR.  
 

Descrição da Atividade: Raquel Stoiani, doutoranda pela USP e a professora Vanessa Bertolucci 



trouxeram suas discussões sobre as imagens do poder a partir das figuras de Hitler e Napoleão.  
 

Promotores da atividade: PET-História 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade:  Promover o debate sobre a utilização de imagens no 
trabalho do historiador e como podem contribuir para a compreensão da construção de figuras 
ícones do poder como Hitler e Napoleão.  
 

Resultados esperados com a atividade: Propiciar aos alunos o debate e a discussão a respeito 
do tema. 
 
 

Resultados alcançados com a atividade: A palestra contou com grande presença dos alunos e 
teve muitas participações.   
 

 

 

Tema: Evento: Pet-História 15 anos 

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

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

Público Alvo:acadêmicos da UFPR  
 

Descrição da Atividade: Em função do aniversário dos 15 anos do grupo PET-História foi 
organizada uma mesa redonda comemorativa contando com a presença de um ex-tutor e dois ex-
bolsistas. Também em função da comemoração e como uma forma de divulgar os resultados de 
nossa pesquisa do ano de 2007 organizamos um exposição com as fotos e cartazes do cinema em 
Curitiba coletados por nossos integrantes. 
Exposição: Imagens da experiência do cinema em Curitiba 
                   Data: de 15/09 - 19/09 
                   Local: Sala de Exposições, Ed. D. Pedro I 
 
                  Mesa Redonda: Memórias do PET: 15 anos de História 
                  Participação: Prof. Dr. Euclides Marchi (ex-tutor) 
                  Prof. Hilton Costa (ex-membro) 
                  Profª. Nádia Maria Guariza (ex-membro) 
 

Promotores da atividade: PET-HISTÓRIA 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: Comemorar os 15 anos do Grupo PET-HISTÓRIA  e 
divulgar resultados de nossa pesquisa de grupo.  
 

Resultados esperados com a atividade: divulgação do PET na comunidade acadêmica. 
 

Resultados alcançados com a atividade: Na exposição contamos com a presença de acadêmicos 
e professores dos mais variados cursos. A mesa redonda também contou com muitas presenças e 
teve um ambiente descontraído com as memórias do PET-História dos palestrantes.  
 

 

 
 
 



Natureza da atividade realizada: Palestra 
 

Tema:  Café com História: História de vida e História na vida: Evaristo de Moraes e a República 

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

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

Público Alvo:  
Alunos do curso de graduação e de pós-Graduação (História, Ciências Sociais, Filosofia, Direito, 
Jornalismo) da UFPR  e de outras instituições de ensino. 
 

Descrição da Atividade: 
 Exposição a respeito da vida do advogado Evaristo de Moraes e as influências que este exerceu 
durante a República. Foram exibidos trechos de jornais da época, e fotografias do advogado.  
 

Promotores da atividade: Grupo PET – História 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  
 

Justificativa realização da atividade: Nossa convidada, a Professora Dra Joseli Mendonça, 
professora do Departamento de História  desenvolve atualmente, uma pesquisa  dialogando também 
com a área do Direito. Nesse sentido, o Pet-História considerou de fundamental importância trazer 
um profissional que desenvolva uma atividade interdisciplinar.  
 
 

Resultados esperados: Promover um debate sobre uma atividade e pesquisa interdisciplinar. 
 

Resultados alcançados:  
Os resultados são satisfatórios, visto que a palestra contribuiu para o aprofundamento do assunto 
tratado. 
 

Comentário Geral: 
 As circunstâncias foram favoráveis para o desenvolvimento da atividade, tendo em vista a 
expressiva participação dos alunos e a pertinência dos assuntos expostos pela nossa convidada. 

 

Natureza da atividade realizada: Mesa redonda 
 

Tema: Leituras de Simone de Beauvoir 

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

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

Público Alvo: alunos  da UFPR e da UTFPR 
 

Descrição da Atividade:  
As convidadas,as  Profas. Dras. Ana Paula Vosne Martins,  Joana Pedro, Maria Aparecida 
FleuryCosta Spanger expuseram algumas leituras e considerações a respeito das obras de Simone 
de Beauvoir. 
 
 

Promotores da atividade: Grupo PET História 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História UFPR, UTFPR e UFSC. 
 

Justificativa realização da atividade: Os convidados proporcionaram uma proveitosa discussão a 
respeito das possibilidades analíticas da obras de Simone de Beauvoir.. 
 
 

Resultados esperados: Conhecer as atividades de Pesquisa-Ensino envolvendo a relação entre 
Literatura e História 



 

Resultados alcançados: Foram satisfatórios tendo em vista a capacidade e a empatia dos nossos 
convidados.  
 

Comentário Geral: As circunstâncias foram favoráveis para o desenvolvimento da atividade tendo 
em vista a experiência dos professores com o tema. 
 

 

Natureza da atividade realizada: Palestra 
 

Tema: Café com História: Em preto e branco: o início da televisão em Curitiba.” 

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

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

Público Alvo:  
Alunos  da UFPR  
I  
 

Descrição da Atividade: 
 
 Nossa convidada, a Prof. Dra. Maria Luiza Gonçalves Baracho veio expor os resultados de sua 
pesquisa de Doutorado. 

Promotores da atividade: Grupo PET História 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa realização da atividade:  
O objetivo desta palestra foi conhecer a análise desenvolvida pela autora tendo em vista a escassez 
de trabalhos e de discussões sobre a história da televisão na cidade de Curitiba. 
 

Resultados esperados: 
 Propiciar aos alunos o debate e a discussão a respeito do tema. 
 

Resultados alcançados: Foram satisfatórios tendo em vista a originalidade da pesquisa de nossa 
convidada. 

 

 
 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

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

4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 
cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

( x ) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

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

(  x) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

( x ) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 



 
4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o desenvolvimento 
das atividades acadêmicas do grupo: 

(x  ) Integral  
(  ) Parcial  
(  ) Não houve apoio 

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

(x  ) Efetiva 
(  ) Parcial  
(  ) Não houve interação 

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

(  ) Excelente  (  ) Regular 
( x ) Bom   (  ) Ruim 

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

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

polêmico nos fóruns do PET em nossa universidade. Também os prazos deveriam ser divulgados 

com bastante antecedência. 

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

(  ) Excelente  (  ) Regular 
( x ) Bom   (  ) Ruim 

 

 
 
5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 
5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 
 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três atividades 
desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da indissociabilidade ensino, 
pesquisa e extensão.  

Consideramos que esta indissociabilidade está presente nas oficinas com escolas que 
desenvolvemos, no evento que fizemos em março voltado para os alunos calouros e também 
nossos encontros mensais, o Café com História. Contudo a atividade que melhor caracteriza esta 
indissociabilidade é o evento Diálogos do PET, realizado em parceria com os grupos PET das 
Ciências Sociais, da Filosofia e do Direito. 

 
5.2. Dirigidas ao Tutor  
 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou no ano 
de 2007. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
Congresso de Brasilanistas (BASA) realizado na Tulane University, New Orleans, USA, apresentado 
trabalho em mesa redonda sobre Gênero e História; 
Publicação de capítulo na coletânea Facetas do Império na História, conceitos e métodos, publicado 
pela HUCITEC; 
Publicação de dois artigos em revistas de História indexadas. 
 
5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como Tutor, 
relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza na Educação 
Tutorial.  
Promoção de debate e reflexão através de oficina de textos; incentivo ao uso de novas metodologias 
de pesquisa histórica; incentivo à pesquisa em arquivos. 



 
 
5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como Tutor, 
relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço qualitativo do curso 
de graduação ao qual está vinculado.  
Manter uma produção acadêmica condizente com minha titulação; 
Envidar esforços para inserir os professores em atividades de ensino e extensão; 
Apoiar integralmente a formação de professores/pesquisadores de nossos alunos. 
 
5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos no PET 
e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da graduação.  

Incentivo às novas metodologias de pesquisa e aos debates teóricos mais recentes no campo das 
ciências humanas. 
  
 
5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, indicando 
o evento, o local e a data. 

 
 

 Resumo em anais de Congresso:  
 
 BOZZO, L. H. . A Decrepitude Feérica de Rimbaud. In: 16o Evento de Iniciação Científica (EVINCI), 
2008, Curitiba. Livro de Resumos dos 16o EVINCI, p.503. Curitiba : Editora UFPR, 2008 
 
HESSMANN, Dayane Rúbila Lobo Hessmann.Ele que amava tanto a ditadura: o subversivo do ponto 
de vista de um delegado durante o Regime Militar Brasileiro (1964-1985). In: 16 EVINCI. Outubro de 
2008. Resumos. p. 498. 
  
HESSMANN, Dayane Rúbila Lobo Hessmann.Vender ou não vender? eis a questão . - os casos dos 
cativos do Paraná comprados pelo governo Imperial para lutar na Guerra do Paraguai (1864-1870). 
In: Jornada Nacional de Iniciação Cientifica. Anias / Resumos. p. 72 
 
NOVELLO,Virgínia Damas. A Liga das Senhoras Católicas de Curitiba e a Ação Benemerente: 
tradição e modernidade no associativismo feminino. In: 16o Evento de Iniciação Científica (EVINCI), 
2008, Curitiba. Livro de Resumos dos 16o EVINCI. Curitiba : Editora UFPR, 2008. 
 
SANFELICE,P.P. Pinturas parietais em Pompéia: Representações femininas. In: 16o Evento de 
Iniciação Científica (EVINCI), 2008, Curitiba. Livro de Resumos dos 16o EVINCI,p.508. Curitiba: 
Editora UFPR, 2008.  
 
TREVISAN, M. B. . Amantes e/ou espiãs: um paralelo entre as aias Inês de Castro e Maria de Padilha 
atravaés da visão dos cronistas Fernão Lopes e Pero Lopez de Ayala. In: 16o Evento de Iniciação 
Científica (EVINCI), 2008, Curitiba. Livro de Resumos dos 16o EVINCI. Curitiba : Editora UFPR, 
2008. 
 
 
 

 Trabalhos apresentados: 
 
GOMES, S.A.R., "Mobilidades, relações e reproduções de hierarquias: as obras de Louis Dumont e 
Roberto Mangabeira Unger". Apresentação 16º  Evento de Iniciação Científica da UFPR, Curitiba, 22 
a 24 de outubro,  
 
HESSMANN, Dayane Rúbila Lobo Hessmann. Ele que amava tanto a ditadura: o subversivo do ponto 
de vista de um delegado durante o Regime Militar Brasileiro (1964-1985). Trabalho apresentado em 
forma de banner e oral. 16 EVINCI. Outubro de 2008. UFPR. Curitiba. 
  



HESSMANN, Dayane Rúbila Lobo Hessmann.Vender ou não vender? eis a questão . - os casos dos 
cativos do Paraná comprados pelo governo Imperial para lutar na Guerra do Paraguai (1864-1870). 
Jornada Nacional de Iniciação Cientifica. Julho de 2008. UNICAMP. Campinas. 
 
MOREIRA, L.B., A Decrepitude Feérica de Rimbaud. Apresentação da pesquisa durante o 16º 
EVINCI em Curitiba no dia 23/10/2008 
 
 
SANFELICE, P.P, Pinturas parietais em Pompéia:Representações femininas. Trabalho apresentado 
em forma de banner e oral. 16 EVINCI. Em 24 Outubro de 2008. UFPR. Curitiba 
 
SANFELICE,P.P. História no Cinema: uma proposta Didática:  Trabalho apresentado no Evento de 
Extensão Universitária: Diálogos do PET a produção científica dos PETs Ciencias Sociais, Direito, 
Filosofia e História da UFPR.Em 8 de Maio de 2008.UFPR.Curitiba. 
 
TREVISAN, M. B. . Amantes e/ou espiãs: um paralelo entre as aias Inês de Castro e Maria de Padilha 
através da visão dos cronistas Fernão Lopes e Pero Lopez de Ayala. Apresentação de trabalho:16o 
Evento de Iniciação Científica (EVINCI), Curitiba, 22 a 24 de outubro de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, relacione, no 
mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação acadêmica e na 
formação cidadã dos petianos. 

Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; interdisciplinariedade e responsabilidade ética 
no envolvimento com a comunidade.  
 
 
6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: 
 
 
Assinatura de um representante do Comitê Local: 
 
Assinatura do Tutor: 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


