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

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( X) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome da Tutora: Ana Paula Vosne Martins  
1.9. E-Mail da Tutora: ana_martins@uol.com.br 
1.10. Titulação e área: Doutora em História 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): agosto de 2004 
1.12. Interlocutor do PET na IES: Alexandre Ramazzotte 
1.13. E-Mail do Interlocutor: ramazzotte@ufpr.br 
1.14. Pró-Reitor de Graduação: Maria Amélia Sabbag Zainko 
1.15. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: prograd@ufpr.br 

 

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

Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Bárbara S. Lagos Zanirato 2008 2008 5 0,8345 

Davi Cézar C. Pradi 2008 2008 5 0,7938 

Fernando B. Boton 2007 2007 7 0,9200 

Jorge Paulo Lamur 2004 2008 7 0,8972 

Juliana Horstmann Amorim 2007 2008 7 0,8597 

Luis Fernando Costa Cavalheiro 2009 2009 3 0,8441 

Melina Luisa Ruoso 2008 2009 5 0,7510 

Naiara B. Krachenski 2008 2008 5 0,8698 

Nicolle Taner de Lima 2009 2009 3 0,8555 

Rebecca de Oliveira Freitas 2007 2008 7 0,8576 



Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Sandro Aramis Richter Gomes 2006 2007 concluiu 0,9106 

Sérgio Luiz Rabelo 2008 2009 5 0,8345 

Nome dos não bolsistas Ingresso na IES 

 
Ingresso no PET Período letivo atual Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Guilherme Floriani Saccomori 2008 2009 5 0,8274 

Stella Titotto Castanharo 2008 2009 5 0,8288 

 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-
bolsista em particular, justifique. 
 
c) Pesquisas individuais em andamento: 
 
Bolsista: Bárbara S. Lagos Zanirato. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Em busca da realidade: a representação do corpo na anatomia 
e na pintura do Renascimento. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins - DEHIS-
UFPR. 
 
Bolsista: Davi César Cavali Pradi. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: As famílias de povoadores, seus escravos, os minuano, os 
charrua e os tape nas fronteiras do Rio Grande.  
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Martha Daisson Hameister – DEHIS 
UFPR. 
 
Bolsista: Fernando Bagiotto Botton. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Janelas da hombridade: As masculinidades em Curitiba no 
início do século XX vistas através das fotografias. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins - DEHIS-
UFPR. 
 
Bolsista: Jorge Paulo Lamur. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Entre a vanguarda e a tradição: a influência da Primeira 
Guerra Mundial sobre a obra de Claude Debussy. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. José Roberto Braga Portella - DEHIS-
UFPR. 
 
Bolsista: Juliana Horstmann Amorim. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: O Neoplatonismo renascentista como fundamento filosófico 
dos Tratados sobre o amor produzidos no século XVI.     
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins - DEHIS-
UFPR. 
 
Bolsista: Luis Fernando Costa Cavalheiro 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Os sermões de auto-de-fé e o Império Marítimo Português 
(1612 – 1664). 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Andréa Doré - DEHIS-UFPR. 
 
Bolsista: Melina Luisa Ruoso 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Intolerância em grupos políticos de direita 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Marion Brepohl de Magalhães - 
DEHIS-UFPR. 
 
Bolsista: Naiara Batista Krachenski. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Da Erudição Bizantina. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Marcella Lopes Guimarães - DEHIS-
UFPR. 



 
Bolsista: Nicolle Taner de Lima. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Arte em Movimento: a arte engajada e a Ditadura Militar 
Brasileira 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Profa. Dra. Marion Brepohl de Magalhães - 
DEHIS-UFPR. 
 
Bolsista: Rebecca Freitas. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Visões do outro: Relatos de Viagem na África do Século XX. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Carlos Alberto Medeiros Lima - DEHIS-
UFPR. 
 
Bolsista: Sandro Aramis Richter Gomes. 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Projetos de rearranjos sociais: escravos, índios e negociantes 
nos textos de Azeredo Coutinho, Silva Lisboa e Vieira dos Santos (1796-1850). 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Carlos Alberto Medeiros Lima - DEHIS-
UFPR. 
 
Bolsista: Sérgio Luiz Rabelo 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Considerações sobre a problemática das diferentes 
concepções de tempo na pesquisa histórica. 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: Prof. Dr. Sérgio Odilon Nadalin - DEHIS-UFPR. 
 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

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

Natureza da Atividade Realizada: Diagnóstico 
 

Tema: Diagnóstico  e Avaliação do Curso de História 
 

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

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

Público Alvo: Alunos do curso de graduação em História da UFPR 
 

Descrição da Atividade: Levantamento de dados a respeito do perfil sócio-econômico dos alunos 
do curso de graduação; investigação sobre a infra-estrutura do curso; avaliação do currículo, 
disciplinas e professores. 
 

Promotores da atividade: Grupo PET- História.  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História.     
 

Justificativa para realização da atividade: Esta atividade foi programada para dar subsídios ao 
Colegiado do curso visando uma futura e necessária reforma curricular. Também precisávamos 
conhecer com mais detalhes o perfil dos estudantes, suas demandas e a avaliação que fazem das 
condições de funcionamento do curso.    
 

Resultados esperados com a atividade:  
- conhecer o perfil sócio-econômico dos alunos do curso de História; 
- reconhecer problemas e dificuldades quanto às condições de funcionamento do curso; 
- iniciar um processo de discussão no curso a respeito do currículo. 
 

Resultados alcançados com a atividade: os resultados foram satisfatórios, tendo em vista a 
participação respondendo os questionários aplicados em duas etapas. Os dados analisados pelo 
grupo serão encaminhados para o Colegiado em 2010 visando subsidiar discussões sobre o 



currículo e sobre as condições de funcionamento do curso. 
 

Comentário geral: a pesquisa contou com a participação de todos os alunos do PET e os envolveu 
na prática de pesquisa de investigação de natureza quantitativa. Cabe ressaltar que o método e as 
técnicas utilizadas foram escolhidas a partir da colaboração de alunos dos cursos de Design e de 
Estatística, que tinham experiência em pesquisas semelhantes a nossa.   
 

 

 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Modernidade e Pós-Modernidade: Definições, Problemas e 
Reflexões. 
Pesquisa coletiva do PET-História. 
 

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

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

Descrição da atividade de pesquisa: A pesquisa coletiva para 2009 teve como objetivo suprir uma 
necessidade constatada no currículo referente aos debates e às teorias da Pós-Modernidade. Para 
tanto, realizamos leituras e discussões de textos considerados clássicos acerca do assunto, como 
Alain Touraine, Perry Anderson, Fredric Jameson, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Jane 
Flax, entre outros artigos e capítulos de livros. Os alunos apresentaram os autores e estudaram a 
contribuição dos mesmos para se pensar criticamente os pressupostos filosóficos teóricos da 
modernidade, bem como os aportes teóricos de campos do conhecimento como a filosofia, 
sociologia, os estudos da linguagem, história e as teorias feministas para se pensar questões de 
natureza epistemológica e política na contemporaneidade.  
 

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: Foi constatado que o currículo do nosso 
curso oferece poucas oportunidades para uma discussão em torno das teorias da pós-modernidade, 
assim a leitura e discussão de alguns autores referenciais contribuíam para a formação dos alunos. 
     

Resultados esperados com a pesquisa: contato com autores e reflexões teóricas sobre a pós-
modernidade. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: os alunos tiveram contato com autores que até então 
não conheciam e puderam ter uma introdução a diferentes abordagens da contemporaneidade, 
como a filosofia, a sociologia, a história e a teoria feminista.  
 

Comentário Geral: a princípio notou-se um certo desconforto dos alunos com os termos e 
referenciais teóricos dos autores selecionados, mas sabíamos desde o início que isso se devia a 
falta em nosso currículo de disciplinas da filosofia e da sociologia contemporânea. Também há que 
se ressaltar que esta atividade só foi concluída em março de 2010 devido a problemas de calendário 
no ano de 2009 pois o segundo semestre começou mais tarde por motivo da epidemia da gripe. 
Superadas as primeiras dificuldades teóricas a atividade foi bastante proveitosa para a formação dos 
alunos.  
 

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

Tema: História – O Ofício do Historiador 
 

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

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



Público Alvo: Alunos ingressantes no curso de História 
 

Descrição da Atividade: Foram organizadas mesas redondas, compostas por profissionais de 
diferentes áreas de atuação do historiador, tais como, professores de nível médio e universitário, 
pesquisadores, pessoas que trabalham em museus e arquivos públicos, além de profissionais que 
desenvolvem materiais didáticos.  
 

Promotores da atividade: Grupo PET- História  

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História, Casa da Memória, Arquivo 
Público do Paraná. 
 

Justificativa para realização da atividade: Percebe-se, tanto entre alunos que ingressam, quanto 
naqueles que já estão no curso de História, dúvidas quanto às possibilidades de atuação 
profissional do historiador. Tendo em vista esta dificuldade, o grupo PET-História buscou, com esta 
oficina, familiarizar os estudantes com as diversas áreas de atuação do profissional formado em 
História, através de um contato direto com os profissionais que atuem em diferentes áreas. 
 

Resultados esperados com a atividade:  
- Esclarecer dúvidas dos estudantes ingressos no curso de história quanto as possibilidades de 
trabalho oferecidas por sua formação; 
- Oferecer aos participantes a possibilidade de entrar em contato com profissionais que já atuem 
como historiadores e que possam contar um pouco da sua experiência na área. 
 

Resultados alcançados com a atividade: A atividade se mostrou bem sucedida, na medida em 
que os alunos ingressantes puderam esclarecer suas dúvidas quanto às possibilidades de atuação 
do historiador.  
 

Comentário geral: O evento foi bastante elogiado pelos participantes, sendo assim, pretendemos 
fazer uma nova edição desta atividade no próximo ano. 
 

 

 
Natureza da Atividade Realizada: Palestra 
 

Tema:Café com História: "Venere canora: retrato da compositora veneziana do século XVII, Barbara 
Strozzi." 
 

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

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

Público Alvo: alunos do curso de graduação e de pós-Graduação  dos cursos de História e Música 
da UFPR  e de outras instituições de ensino. 
 

Descrição da Atividade: A professora doutora Silvana Ruffier Scarinci nos possibilitou um debate 
bastante interessante a respeito da vida e obra de Barbara Strozzi, uma compositora do século XVII, 
que viveu em Veneza. O Café com História contou, ainda, com a presença de duas cantoras líricas 
que interpretaram as composições de Barbara Strozzi. 
 

Promotores da atividade:PET-História e Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História e Departamento de Artes 
 

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 que relacione a pesquisa de música 
erudita com a pesquisa histórica. 
 



Resultados alcançados com a atividade: Este evento obteve um público bastante significativo, 
composto de alunos tanto do curso de História, como dos cursos de Música da UFPR, bem como de 
integrantes do Núcleo de Estudos de Gênero, além da presença de outros interessados no tema. 
Outro ponto importante atingido neste Café com História foi o debate bastante profícuo que se 
seguiu à palestra da professora. 
 

 

 
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: Esta atividade já está em sua terceira edição e possibilita a 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 Direito. A partir do resultado positivo do evento, já está em 
planejamento um novo Diálogos dos PETs para 2010.   
 

 
Natureza da Atividade Realizada: Palestra 
 

Tema:Café com História: Animado: o caminho da arte da animação. 
 

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

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

Público Alvo: alunos da UFPR. 
 

Descrição da Atividade: O convidado Paulo Munhoz apresentou o cenário brasileiro sobre 
animação, exibindo diversas amostras dos filmes de animação que produz. 
 

Promotores da atividade: PET-História 



 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: Este evento possibilitou aos alunos da UFPR um 
importante contato com uma área pouco conhecida do cinema brasileiro, a animação.  
 

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

Resultados alcançados com a atividade: Este debate possibilitou que os participantes tirassem 
muitas dúvidas e revelou diversas curiosidades a respeito desta arte pouco conhecida e divulgada 
em nosso país. 
 

 

Natureza da Atividade Realizada: Palestra 
 

Tema: Café com História: Famílias e fronteiras: extremo sul do Estado do Brasil no século XVIII 
 

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:acadêmicos da UFPR  
 

Descrição da Atividade: A professora doutora Martha Hameister apresentou sua pesquisa que 
trata das relações de parentesco e suas implicações na sociedade, percebidas no estado do Rio 
Grande do Sul no século XVIII. 
 

Promotores da atividade: PET-HISTÓRIA 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa para realização da atividade: Procuramos convidar a professora para que os 
acadêmicos do curso de História pudessem conhecer melhor seu trabalho como pesquisadora, 
tendo em vista que ela havia ingressado recentemente no quadro de docentes do Departamento de 
História. 
 

Resultados esperados com a atividade: conhecer melhor a professora recém contratada e 
estimular a pesquisa entre os alunos, bem como aproximar os novos professores do Departamento 
de História com o PET. 
 

Resultados alcançados com a atividade: A convidada proporcionou uma proveitosa discussão a 
respeito das relações de parentesco percebidas naquela sociedade, esclarecendo inúmeras duvidas 
sobre o tema. 
 

 

 

 
Natureza da atividade realizada: Palestra 
 

Tema: Café com História 
 Sylvio Back e a poética da angústia: um cineasta na cena cultural de Curitiba (1960-70) 
 

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

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

Público Alvo: Alunos do curso de graduação e de pós-graduação do curso de História da UFPR  e 
de outras instituições de ensino. 
 



Descrição da Atividade: Nossa convidada, a professora doutora Rosane Kaminski nos mostrou o 
seu tema de pesquisa que versa sobre a produção cinematográfica de Sylvio Back em Curitiba nas 
décadas de 1960 e 1970. A apresentação contou, ainda, com a exibição de trechos de filmes que 
Back produziu. 
  

Promotores da atividade: Grupo PET – História 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História  
 

Justificativa realização da atividade: Acreditamos que esta atividade contribuiu para a formação 
dos alunos do curso de História em função da convidada possuir uma formação em Artes, desta 
forma, o diálogo pode ser ampliado. Este Café com História foi interessante, ainda, pelo fato de a 
professora ser nova no quadro docente do Departamento de História, desta forma os alunos tiveram 
a possibilidade de conhecer melhor o seu trabalho. 
 

Resultados esperados: Conhecer uma produção cinematográfica local, pouco explorada, além de 
um debate entre as áreas de História, Arte e Cinema. 
 

Resultados alcançados: Os resultados esperados foram atingidos, tendo em vista que a palestra 
contribuiu para o aprofundamento do assunto tratado. 
 

  

 

 
Natureza da atividade realizada: Oficina 
 

Tema: A História na Tela do Cinema: Considerações Metodológicas para a Prática Pedagógica 

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: Professores associados à APP - Sindicato. 
 

Descrição da Atividade: Esta oficina teve a duração de cinco dias, sendo que, a cada dia era 
exibido um filme histórico ou de temática histórica. Em seguida professores do Departamento de 
História da  UFPR promoviam um debate a respeito do filme e suas utilizações em sala de aula. Foi 
discutida, ainda, a aplicabilidade do instrumento didático elaborado pelo PET – História em 2007. 
 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História UFPR 
 

Justificativa realização da atividade: Um dos objetivos para a realização desta oficina era o de 
promover o diálogo entre o PET e a APP – Sindicato através da divulgação do material produzido 
pelo PET que visa a utilização de filmes em sala de aula. Pretendíamos, também, perceber as 
experiências vividas pelos professores em suas atividades, contribuindo, desta forma, para a nossa 
formação. 
 

Resultados esperados: Neste evento pretendia-se estabelecer o diálogo entre as partes envolvidas 
promovendo debates a respeito de novos recursos para a prática pedagógica e a troca de 
experiências profissionais. 
 

Resultados alcançados: Através desse diálogo foi possível perceber o quanto atividades como 
esta se fazem necessárias para a formação e atualização de professores, proporcionando assim o 
alcance dos objetivos pretendidos pelo grupo. 
 

Comentário Geral: Esta atividade não constava do planejamento de 2009. Ela foi realizada para 
substituir uma atividade de extensão intitulada “O Conhecimento Historiográfico em Debate: 
Reaproximando os Professores da Universidade”. Esta última não pode ser realizada porque houve 
no Paraná uma epidemia de gripe e o governo estadual adiou por mais de dois meses o início das 
aulas no segundo semestre. Como o reinício, os professores da rede pública estadual não contaram 



mais com horários vagos para poder participar da atividade prevista, que aconteceria em encontros 
mensais. Em parceria com a APP Sindicato consideramos que esta oficina poderia ser uma 
atividade viável e adequada aos ajustes de calendários dos professores, bem como poderia ser uma 
ótima oportunidade para apresentarmos nosso Manual didático e envolvermos os professores do 
Departamento de História.  
 

 

 
Natureza da atividade realizada: Palestra 

Tema: Café com História: O feminino e o masculino na comunidade religiosa: uma exploração de 
gênero em conventos nas colônias espanholas 
 

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 de graduação e de pós-graduação dos cursos de História e Música da UFPR 
e de outras instituições de ensino. 
 

Descrição da Atividade: A doutora Evelyn Roberta Nimmo ministrou uma palestra na qual explanou 
sobre a pesquisa que resultou em seu doutorado defendido na Inglaterra. Num primeiro momento 
apresentou a questão de gênero nos conventos das colônias espanholas, para após tratar da cultura 
material utilizada como fonte em sua pesquisa. 
 

Promotores da atividade: Grupo PET História e Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 
 

Justificativa realização da atividade: O PET – História procura sempre promover debates que 
envolvam diferentes áreas de pesquisa. Desta forma convidamos a doutora Evelyn Nimmo para 
promover este debate interdisciplinar. 
 

Resultados esperados: Pretendemos com esta atividade, promover um diálogo entre Arqueologia, 
História e Gênero. Dessa forma, contribuímos para uma formação interdisciplinar, debatendo 
questões destas diferentes áreas do conhecimento. 
 

Resultados alcançados: O evento foi muito bem recebido pelo público, por se tratar de uma área 
pouco explorada pela historiografia. O debate foi bastante prolífero, sendo assim, atingimos os 
resultados esperados. 
 

 

 

 
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  Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  X Dez 

Público Alvo: Professores da rede pública de ensino 
 

Descrição da Atividade: Exibição do filme Lutero seguido de palestras relativas à aplicação em 
sala de aula do manual elaborado pelo grupo no ano de 2007. As discussões foram ministradas por 
integrantes do grupo PET-História, além de egressos, que ajudaram a elaborar o instrumento 
didático. 
 

Promotores da atividade: Grupo PET – História e SEED-Pr 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Departamento de História 



 

Justificativa para realização da atividade: Tendo em vista que o PET – História elaborou no ano 
de 2007 um instrumento didático sobre o uso de filmes em sala de aula, o grupo fez uma oficina 
com os professores da Rede Pública de Ensino, para debater, apresentar e discutir o instrumento 
didático com os professores de história. 
 

Resultados esperados com a atividade:  
- Avaliar a aplicabilidade do manual, tendo por base uma discussão com professores, realizada 
após uma demonstração prática da proposta de utilização de filmes como um recurso didático; 
- Proporcionar um espaço de discussão onde os professores da rede pública e os alunos do PET – 
História possam trocar experiências a respeito do ensino de História. 
 

Resultados alcançados com a atividade: Notamos que há alguns problemas práticos e também 
didáticos que não foram contemplados por ocasião da elaboração do Manual. No entanto, foi muito 
positiva a recepção dos professores presentes e também a discussão entre os bolsistas, os 
egressos do PET e os professores presentes.  
 

Comentário geral: Esta atividade não constava do planejamento de 2009. Ela foi realizada para 
substituir uma atividade de extensão intitulada “O Conhecimento Historiográfico em Debate: 
Reaproximando os Professores da Universidade”. Esta última não pôde ser realizada porque houve 
no Paraná uma epidemia de gripe e o governo estadual adiou por mais de dois meses o início das 
aulas no segundo semestre. Com o reinício, os professores da rede pública estadual não contaram 
mais com horários vagos para poder participar da atividade prevista, que aconteceria em encontros 
mensais. Em parceria com o Núcleo Regional de Educação consideramos que esta oficina poderia 
ser uma atividade viável e adequada aos ajustes de calendários dos professores. 
 

 
Obs.: Não foi possível realizar um dos eventos de extensão, o Café com História, em função da 
suspensão das aulas no mês de agosto devido à epidemia de gripe no Estado do Paraná. 

  

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

A oficina intitulada “A História no Cinema”; o projeto de ensino “Diagnóstico e Avaliação do Curso de 
História”; e o evento de extensão “O Ofício do Historiador”. 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

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

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

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

 

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

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

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

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

 



Justifique: Duas atividades previstas no Plano de Ação de 2009 tiveram que ser substiituídas porque 
os calendários da Secretaria de Estado da Educação e da Universidade Federal do Paraná foram 
alterados devido à epidemia de gripe que ocorreu em nosso Estado entre os meses de julho e 
setembro. 
 
4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

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

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

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

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

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

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

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

polêmico nos fóruns do PET em nossa universidade. 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 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 2009. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 
- Participação no IV congresso Internacional de História na Universidade Estadual de Maringá, com 
apresentação do trabalho “Cartas de mães: maternidade e políticas familiares no Brasil da era 
Vargas.” 



- Participação III Simpósio Antigos e Modernos. Todos os sexos: questões de gêneros com 
apresentação do trabalho “Duas honestas cortesãs do Renascimento Italiano: interseções da 
cultura humanista, da escrita de mulheres e da sexualidade  no século XVI 
- Participação no Seminário Internacional “Estado, filantropia e Assistência.”, na FIOCRUZ, Rio de 
Janeiro, como debatedora na mesa redonda “Gênero e Assistência”. 
- Publicação do capítulo “A tecnologia do parto e a produção do corpo materno nos tratados 
obstétricos dos séculos XIX e XX.”  In Carmen Susana Tornquist; Clair Castilhos Coelho; Mara 
Coelho de Souza Lobo; Teresa Kleba Lisboa. Leituras de Resistência: corpo, violência e poder. 
Volume 2. Florianópolis, Editora Mulheres, 2009. 
- Coordeno o Projeto “Epistemologias em gênero, cultura e educação nas realidades cubano-
brasileiras”, financiado pela CAPES através do programa CAPES/MES-CUBA, vinculado ao Núcleo 
de Estudos de Gênero da UFPR.  Este projeto envolve pesquisadoras da Universidade Federal do 
Paraná e das Universidades de Holguín e de Havana, em Cuba.  
 
 
5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como Tutor, 
relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza na Educação 
Tutorial.  
 
- Promoção de debate e reflexão através da pesquisa coletiva; incentivo ao uso de novas 
metodologias de pesquisa histórica; incentivo à pesquisa em arquivos. 
 
5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como Tutor, 
relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço qualitativo do curso 
de graduação ao qual está vinculado.  
 
- Manter uma produção acadêmica condizente com minha titulação; 
- Envidar esforços para inserir os professores 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. 
 
AMORIM, J.H. O Neoplatonismo renascentista como fundamento filosófico dos Tratados sobre o 
amor produzidos no século XVI.   Trabalho apresentado em forma de banner e oral. 17º EVINCI. Em 
Outubro de 2009. UFPR. Curitiba 
BOTTON, F.B. . CARA OU COROA? Um jogo entre a teoria das ações de Certeau e a das 
masculinidades de Connell. Artigo publicado na Revista Eletrônica História em Reflexão, América 
do Norte, 3, dez. 2009. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/477. Acesso em: 24 Fev. 
2010. 
BOTTON, F. B. . Novos homens: Uma abordagem teórica das masculinidades no processo de 
modernização brasileiro. Artigo publicado na Revista Historiar, v. 2, p. 1-17, 2009. 
BOTTON, F. B. . Masculinidades: Arcaísmo e Modernização. Artigo completo publicado nos anais do 
XVIII EAIC Encontro Anual de Iniciação Científica, 2009, Londrina. ANAIS DO XVIII EAIC Encontro 
Anual de Iniciação Científica, 2009. 
BOTTON, F. B. . Resenha de SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público: as tiranias da 
intimidade. Artigo publicado na Revista Antíteses, 2009 
BOTTON, F. B. ; GALANTIN, Verginelli D. . Uma análise de gênero do filme Clube da Luta. Trabalho 
apresentado na III Semana Acadêmica de História. 2009. 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/477


BOTTON, F. B. . Janelas da hombridade: As masculinidades em Curitiba no início do século XX 
vistas através das fotografias. Trabalho apresentado no evento III Simpósio Antigos e Modernos - 
UFPR: "Todos os sexos: questões de gêneros", 2009. 
BOTTON, F. B. . Aos trilhos do trem: O filme Europa por uma abordagem didático-histórica. Trabalho 
apresentado no evento A História na Tela do Cinema: Considerações Metodológicas para a Prática 
Pedagógica, 2009. 
BOTTON, F. B. . A Masculinidade e a Modernização sob Perspectiva Teórica. Trabalho apresentado 
no evento 17 EVINCI - Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão, 2009 
BOTTON, F. B. . Masculinidade e Modernização sob uma Perspectiva Teórica. Trabalho apresentado 
no evento 8 ENAF - Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão, 2009. 
BOTTON, F. B. . Mesa Redonda - Visões da Contemporaneidade. Trabalho apresentado no evento 
Diálogos do PET: A Produção Científica dos PETs Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História da 
UFPR. 2009 
BOTTON, F. B. . Masculinidades: Arcaísmo e Modernização. Trabalho apresentado no evento XVIII 
EAIC Encontro Anual de Iniciação Científica, 2009 
GOMES, S. A. Projetos de rearranjos sociais: escravos, índios e negociantes nos textos de Azeredo 
Coutinho, Silva Lisboa e Vieira dos Santos (1796-1850). Trabalho apresentado no evento 17 EVINCI - 
Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão, 2009 
FREITAS, R. Visões do outro: Relatos de Viagem na África do Século XX. Trabalho apresentado no 
evento 17 EVINCI - Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão, 2009 
LAMUR, J. P. A Aurora do Modernismo na Música: um prelúdio através da obra de Claude Debussy. 
Trabalho apresentado em forma de banner e oral. 17º EVINCI. De 21 a 23 de outubro de 2009. 
UFPR. Curitiba. 
LAMUR, J. P. A Aurora do Modernismo na Música: um prelúdio através da obra de Claude Debussy. 
Trabalho em apresentação oral. 8º ENAF. De 19 a 23 de outubro de 2009. UFPR. Curitiba. 
LAMUR, Jorge Paulo. O cinema atua enquanto um elemento formador de consciência histórica? 
Experiência de Investigação Histórica com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual do Paraná. 
Apresentação oral. II Seminário de Educação Histórica. Dia 03 de dezembro de 2009. UFPR. Curitiba. 

KRACHENSKI, N. B. Memórias e narrativas da experiência do cinema na cidade de Curitiba. 

Trabalho apresentado no evento 17 EVINCI - Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão, 
2009. 

KRACHENSKI, N. B. Memórias e narrativas da experiência do cinema na cidade de Curitiba. 

Trabalho apresentado no evento 8 ENAF - Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão, 2009. 
 
 
 
5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, relacione, no 
mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação acadêmica e na formação 
cidadã dos petianos. 
 
- Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; interdisciplinaridade e responsabilidade ética 
no envolvimento com a comunidade.  
 
 

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


