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1.  IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Instituição de Ensino Superior: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
1.2. Grupo: PET CIÊNCIAS SOCIAIS 
1.3. Home Page do Grupo: http://petsociaisufpr.wordpress.com/atividades/ 
1.4. Data da Criação do Grupo: 1992 
1.5. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: CIÊNCIAS SOCIAIS 
1.6. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 
(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( x ) Licenciatura e Bacharelado 
1.7. Nome do Tutor: SIMONE MEUCCI 
1.8. E-Mail do Tutor: simonemeucci2010@gmail.com 
1.9. Titulação e área: Doutorado em Sociologia 
1.10. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Maio de 2009 
1.11. Interlocutor do PET na IES: Alexandre Ramazzote 
1.12. E-Mail do Interlocutor: ramazzotte@ufpr.br 
1.13. Pró-Reitor de Graduação: Maria Amélia  Sabbag Zainko 
1.14. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: prograd@ufpr.br 
 

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS: 

 
Nome dos bolsistas Ingresso 

na IES 
Ingresso 
no PET 

Período 
letivo 
atual 

Coeficiente Atual de Rendimento 
Escolar 

1. Alice Mitiko R.Hinoshita 2007 2007 9º sem 0,8831 

2. Camila Mariane de Souza 2009 2009 5º sem 0,8232 

3. Cristiane Garcia Pires 2009 2009 5º sem 0,9400 

4. Benno Alves* 2007 2007 9º sem 0,9090 

5. Carolina F. Zatorre Fileno 2009 2009 5º sem 0,6770 

6. Edmar A. B. Brustolim 2008 2009 7º sem 0,8802 

7. Eduardo Silveira Bischof 2009 2009 5º sem 0,7721 

8. Ellen da Silva 2008 2009 7º sem 0,8317 

9. Fernanda Henrique 2008 2009 7º sem 0,8525 

10. Gabriel Liedtke Becker 2006 2007 9º sem 0,8817 

11. Gabriela Prado Siqueira 2007 2008 9º sem 0,8886 

12. Halina Rauber Baio 2009 2009 5º sem 0,8109 
  13. Lucas Roahny 2009 2009 5º sem 0,9169 
14. Osíris V. Rodrigues 2009 2009 5º sem 0,8719 

 

* O aluno Benno Alves retornou ao grupo em julho de 2010 na condição de voluntário após realizar 
intercâmbio pela AUGM (Associação de Universidades Grupo Montevidéu) e freqüentar disciplinas do 
curso de Ciências Sociais da Universidade de Santiago.  
 

http://petsociaisufpr.wordpress.com/atividades/


3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

3.1. ENSINO 

 

SEMINÁRIOS INTERNOS 
TÍTULO: TRAJETÓRIAS INTELECTUAIS 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar X Abr X Mai X Jun X Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Alunos do grupo 

Descrição:  
Esta atividade consistiu em encontros semanais para discussão de autobiografias, biografias 
e/ou diários de pesquisa de alguns dos principais autores das Ciências Sociais do século XX. 
As leituras foram divididas em duas etapas.  
 

1. A primeira etapa, realizada nas duas primeiras reuniões de março, compreendeu uma 
discussão metodológica sobre o tratamento que daríamos a estas narrativas „‟de si‟ (no caso 
das auto-biografias e diários) e “do outro” (no caso das biografias). Desejamos, em síntese, 
afinar uma abordagem sociológica das obras que iriam ser objeto de discussão do grupo a 
partir do auxílio dos seguintes textos: 
 
01/03- BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In: FERREIRA, M e AMADO, J. Usos e abusos 
da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998. 
08/03- LEUJENE, Phillippe. O pacto autobiográfico. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
 
A segunda etapa ocorreu ao longo de todo o primeiro semestre e compreendeu a leitura das 
obras propriamente ditas. Alguns alunos ficaram especialmente responsáveis por apresentar a 
síntese e a análise dos livros para os colegas. Abaixo seguem as datas, os livros e os alunos 
responsáveis pela discussão: 
 
15/03 FREYRE, Gilberto. Tempo morto e outros tempos. São Paulo: Global, 2006.(Lucas 
Roahny) 
22/03 BASTOS, Elide Rugai. Conversas com sociólogos brasileiros. São Paulo: Editora 34, 
2006. (Ellen da Silva e Gabriela Liedtke Becker) 
05/04 ELIAS, Norbert. Elias por ele mesmo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. (Alice Mitiko) 
19/04 WEBER, Marianne. Weber: uma biografia. Niterói, RJ, Casa Jorge Editorial, 2003 
(capítulos 7, 8, 9, 10 e 19, 20 e 21). (Cristiane Pires, Gabriela Prado e Eduardo Bischhof) 
03/05 BOURDIEU, Pierre. Esboço de auto-análise. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
(Eduardo Bischof) 
10/05 ALTHUSSER, Louis. O futuro dura muito tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. (Osíris Veríssimo Rodrigues) 
14/06 LEVI-STRAUSS, Claude. De perto e de longe. São Paulo: Cosac & Naify, 2005 e LEVI-
STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Lisboa, São Paulo: Edições 70, Martins Fontes, 1981. 
(Carolina Fileno e Fernanda Henrique) 
21/06 FARDON, Richard. Mary Douglas: uma biografia intelectual. Rio de Janeiro: Editora da 
UFRJ. (Edmar Brostulim) 
21/06 MALINOWSKI, Bronislaw. Um diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro: Record, 
1997. (Camila de Souza, Halina Hauber Baio e Osíris Rodrigues) 

 
Justificativa:  
A elaboração desta atividade e a seleção das obras fundamentaram-se nas seguintes idéias 
diretrizes: a) ampliar o repertório de autores de referência dos alunos; b) favorecer a 
compreensão sociológica da trajetória dos referidos autores; c) estabelecer relação entre a 
produção do conhecimento e as condições sócio-históricas. 

 
Resultados esperados:  
As obras selecionadas visam despertar nos alunos a reflexividade acerca dos autores e, 



sobretudo, dos ambientes sociais no qual produziram suas obras. Permitem a compreensão 
sociológica da trajetória dos autores provindos das diferentes áreas das Ciências Sociais e 
possibilitam ampliar do repertório de referência dos alunos. 

 
Resultados alcançados: 
As leituras selecionadas permitiram refletir sobre épocas e lugares diferentes em que foram 
produzidas obras fundamentais das Ciências Sociais e, sobretudo, favoreceram uma visão 
panorâmica acerca da vida intelectual do século XX. Essa atividade, segundo o relato de 
alguns professores da graduação, teve repercussão positiva nas aulas ordinárias do curso, na 
medida em que os alunos do grupo desenvolveram habilidades de estabelecer nexos fecundos 
entre condições sócio-históricas e produção intelectual. 

 
 

SEMINÁRIOS INTERNOS 
TÍTULO: OFICINA: O FENÔMENO URBANO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr X Maio Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Alunos do grupo 

Descrição:  
Esta atividade consistiu em um conjunto de atividades concentradas numa semana do mês de 
abril para, com a ajuda dos professores de diferentes áreas, pensar sobre o fenômeno urbano 
nas ciências sociais contemporâneas. Antes da oficina os alunos produziram imagens sobre as 
ruas de Curitiba, especialmente a rua Riachuelo que é objeto de análise de parte significativa 
dos alunos do grupo. 
 
Cronograma de atividades 

12/04 – profa. Tarcisa Bega e profa. Sandra Stoll – „A Escola de Chicago‟ 
13/04 - prof. Angelo José da Silva- „Imagens das cidades‟ 
14/04 – prof. Nelson do Rosário – „O discurso dos urbanistas em Curitiba‟ 
16/04 – prof. Christian Kasper (Universidade Positivo) – „Habitar a rua‟ 
 
Justificativa:  
A elaboração desta atividade surgiu de uma demanda dos alunos do grupo que têm interesse 
em desenvolver pesquisas sobre a questão urbana, especialmente aqueles que realizam 
análise sobre a Reforma Urbana na Rua Riachelo. 

 
Resultados esperados:  
A atividade visa aprofundar o olhar sobre o fenômeno urbano a partir das diferentes 
contribuições das Ciências Humanas: a teoria sociológica propriamente dita, a fotografia, o 
urbanismo. Pretende também focar os diferentes personagens que vivem e intervêm na cidade: 
imigrantes, moradores de rua, comerciantes, arquitetos e urbanistas. 

 
Resultados alcançados: 
A freqüência à oficina pelos alunos do grupo foi muito aquém do esperado. Apenas alunos 
ligados ao tema foram assíduos. Não obstante, entre os assíduos notamos que houve boa 
repercussão das discussões nos projetos de pesquisa sobre o tema. Cabe também notar que 
as imagens produzidas pelo grupo da Rua Riachuelo resultaram em instantâneos interessantes 
que motivaram boas discussões sobre os diversos usos e olhares na cidade. Estas imagens 
serão ampliadas para organização de uma exposição fotográfica que deverá ocorrer em 2012. 

 
 

SEMINÁRIOS INTERNOS 
TÍTULO: PENSAMENTO LATINO-AMERICANO: INVENÇÃO DA IDENTIDADE DA NAÇÃO 
ARGENTINA E BRASILEIRA 
Cronograma de Execução: 



Jan Fev Mar  Abr  Mai   Jun  Jul  Ago X  Set X Out Nov  Dez  
Público Alvo:  
Alunos do grupo 
  
Descrição:  
Esta atividade consistiu na discussão de textos referidos à América Latina. As leituras foram 
divididas em duas etapas.  
 

1. A primeira etapa compreendeu uma discussão geral sobre a América Latina, em particular 
sobre as possibilidades e limitações do diálogo intelectual, especialmente no campo das 
Ciências Sociais, entre os países da América Latina e do Brasil. Para tecer este painel, 
selecionamos dois textos, discutidos nas primeiras reuniões do 2o semestre: 
 
03/08 IANNI, Octavio. Enigmas do pensamento latino-americano. Disponível em: 
http://www.iea.usp.br/artigos/iannienigmas.pdf e OLIVEIRA, Lucia Lippi. “Diálogos 
intermitentes: relações entre Brasil e América Latina”. In: Revista Sociologias. 7(14) Porto 
Alegre, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n14/a06n14.pdf  
 
Na segunda etapa todos os alunos do grupo leram integralmente dois livros clássicos do 
pensamento latino-americano, propondo, durante as reuniões, eixos de análise e tecendo 
considerações gerais sobre suas leituras. Os livros estudados pelo grupo nesta etapa foram os 
seguintes: 
 
10 e 17/08 SARMIENTO, Domingos F. Facundo ou Civilização e Barbárie. Cosac Naify, 2010. 
24 e 31/08 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. São Paulo: Global, 2002. 
 

Justificativa:  
A opção por tal tema se justificou, de um lado, pela sua ausência de discussões pontuais 
sobre o pensamento latino-americano no curso de graduação. De outro, considerou-se que o 
estudo de questões ligadas à América Latina é pertinente num contexto de crescentes tensões 
políticas e expectativas de integração cultural e econômica. Do ponto de vista institucional, 
esta pertinência torna-se ainda mais notável com o aumento das possibilidades de intercâmbio 
entre alunos de universidades latino americanas, o que ocorre agora com muita freqüência 
através das ações da AUGM (Associação de Universidades Grupo Montevidéu) na UFPR. 
  
Resultados esperados: 
As obras selecionadas visam possibilitar leituras comparativas para identificação das 
semelhanças e diferenças da produção intelectual entre diferentes países da América Latina. 
Nesta primeira proposição, definimos autores e obras emblemáticas da produção intelectual no 
Brasil e na Argentina no período compreendido entre a segunda metade do século XIX e início 
do século XX. As obras de Freyre e Sarmiento são inequivocamente seminais na medida em 
que expressam o esforço das elites intelectuais locais (em momentos de acentuada crise 
política), para formulação da identidade nacional do Brasil e da Argentina, respectivamente. 

 
Resultados alcançados: 
As leituras permitiram discutir e compreender a formulação das identidades nacionais 
brasileira e argentina na perspectiva dos autores em questão, bem como analisar as situações 
políticas que possibilitaram estas formulações. Ainda que fossem obras longas e densas, os 
alunos demonstraram interesse no tema e as discussões realizadas neste seminário interno do 
grupo resultaram num mini-seminário aberto aos alunos da graduação que permitiu retomar 
algumas das discussões (especialmente sobre o livro de Sarmiento que era, até então, 
praticamente desconhecido pela maioria dos alunos). 

 

 
SEMINÁRIOS INTERNOS 
TÍTULO: IMAGINAÇÃO SOCIOLÓGICA 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai   Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov X Dez  
Público Alvo:  

http://www.iea.usp.br/artigos/iannienigmas.pdf
http://www.scielo.br/pdf/soc/n14/a06n14.pdf


Alunos do grupo.  
  
Descrição:  
Esta atividade consistiu em dois encontros semanais, ocorridos no mês de novembro para 
discussão de algumas passagens da seguinte obra:  
 
MILLS, Whright. A Imaginação Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. (capítulos 1, 2, 8, 9, 
10 e apêndice) 

 
Justificativa: 
A seleção do livro baseou-se na demanda dos alunos por uma reflexão sistemática sobre a 
tarefa das Ciências Sociais, seu papel e relevância. É uma obra que, ainda que elaborada em 
outro contexto (nos EUA do final dos anos de 1950), permite vislumbrar o sentido das Ciências 
Sociais enquanto área acadêmica e enquanto da disciplina escolar no sistema de ensino 
brasileiro.  
Resultados esperados: 
Este livro permite compreender a ciência social não apenas como um conhecimento científico 
especializado, mas como uma perspectiva de mundo que favorece o desenvolvimento da 
faculdade de situar nossas trajetórias individuais no fluxo do processo social contemporâneo. 
Permite ainda pensar sobre o papel do cientista social, seus desafios e dificuldades, 
especialmente, as possibilidades da rotinização do conhecimento sociológico em esferas mais 
amplas da sociedade. 

 
Resultados alcançados: 
Ainda que os alunos tenham demonstrado um rendimento menor na discussão desta obra 
(pois já estávamos no final do ano, em pleno período de provas e entrega de trabalhos), a sua 
leitura permitiu discutir o papel das ciências sociais na sociedade contemporânea Fi possível 
também estabelecer algumas relações entre a proposta de Mills e o esforço de leitura das 
trajetórias intelectuais realizado no primeiro semestre do ano. Vale à pena também lembrar 
que o livro, escrito em 1959, permitiu conhecer alguns dos embates teóricos fundamentais no 
campo da teoria social nos Estados Unidos, no auge da Guerra Fria e no declínio do que se 
convencionou denominar „Anos Dourados‟. 

 
SEMINÁRIOS INTERNOS 
TÍTULO: DISCUSSÃO DE FILMES 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar X  Abr X  Mai   Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov X Dez  
Público Alvo:  
Alunos do grupo.  
  
Descrição:  
Esta atividade consistiu em encontros para discussão dos enredos dos seguintes filmes:  
29/03 “Ensaio sobre a cegueira”, direção de Fernando Meirelles 
26/04 “A fita branca”, direção de Michael Hanecke 

30/11 “Foi apenas um sonho”, direção de Sam Mendes. 
 
Justificativa:  
 A elaboração desta atividade visa: a) estimular, entre os alunos, a análise sociológica de 
enredo de filmes e b) refletir acerca das semelhanças e diferenças entre a representação 
cinematográfica e a representação científica da realidade social. 

 
Resultados esperados: 
Os filmes selecionados permitem, de modo geral, compreender alguns dos dilemas 
fundamentais da modernidade, especialmente suas ambigüidades. 

 O filme “Ensaio sobre a cegueira”, baseado em livro homônimo de Saramago, permite 
refletir sobre os limites do projeto iluminista. O filme, bem como o livro que o originou, 
se situa dentro de um gênero de narrativas (da qual faz parte, por exemplo, o livro “A 
peste” de Albert Camus) que realiza a crítica na modernidade através de enredos que 



representam catástrofes epidêmicas. São enredos que, rigorosamente, questionam a 
suposta soberania do indivíduo na ordem liberal e o suposto papel libertário do 
conhecimento.    

 O filme “A fita branca” traz alguns elementos para a compreensão da situação da 
Alemanha às vésperas da Primeira Grande Guerra. Permite compreender as tensões 
(e seus resultados) do confronto entre formas de dominação tradicionais e modernas 
na Alemanha da primeira década do século XX. O filme expressa, com efeito, os 
dilemas da constituição da ordem burguesa num país onde a ordem aristocrática 
esteve tão fortemente enraizada. 

 O filme “Foi apenas um sonho” nos convida a refletir sobre a década de 50 nos 
Estados Unidos. As aspirações irrealizáveis de um jovem casal que, a princípio, „tinha 
tudo para ser feliz‟, representam os impasses daquela época que, ironicamente, ficou 
conhecida como „anos dourados‟. O filme permite, nesse sentido, compreender os 
dramas que antecederam e fecundaram os movimentos sociais dos anos de 1960 e os 
questionamentos da sociedade taylorizada. 

 
Resultados alcançados: 
Nas discussões realizadas pelo grupo conclui-se que os filmes representam alguns dos temas 
e problemas apontados por autores cujas leituras foram realizadas durante o curso de 
graduação ou pelo grupo em particular.  

 O filme “Ensaio sobre a cegueira‟ possibilitou uma síntese das teorias, especialmente 
aquelas contribuições dos autores que são conhecidos como membros da 
denominada „Escola de Frankfurt‟. O filme favorece uma reflexão sobre a natureza de 
informações e conhecimentos produzidos pela sociedade contemporânea.  

 O filme “A fita branca‟ permitiu, de um lado, pensar a noção de dominação proposta 
pelo sociólogo alemão Max Weber (que aliás escreveu no mesmo período 
representado pelo filme) e, de outro,  evocou algumas das contribuições de Norbert 
Elias, em particular aquelas apresentadas no livro „Os alemães‟.  idéia de processo 
civilizador de Norbert Elias , o livro do sociólogo norte-americano C. Wright Mills, “A 
imaginação sociológica”, bem como a possibilidade de discutir o papel da informação e 
da ciência na sociedade contemporânea.  

 O filme “Foi apenas um sonho‟ favoreceu uma compreensão mais próxima do contexto 
no qual Whright Mills produziu o seu livro „A imaginação sociológica‟. Foi possível 
identificar, através do seu enredo, as fissuras internas da sociedade americana que 
concorriam para o debate sociológico no qual Whright Mills se inscrevia. 

 

 
TÍTULO: FICHAMENTOS DE LEITURA 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai   Jun  Jul  Ago  Set X Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Atividade do grupo.  

Descrição: 
Os alunos tiveram que apresentar um texto que resumisse as idéias principais de uma das 
obras (Sarmiento ou Freyre) que foi objeto de discussão do grupo ao longo do semestre.  

 
Justificativa: 
A entrega dos fichamentos visa estimular a prática de escrita nos alunos.  
            

Resultados esperados:  
Contribuir para desenvolvimento da expressão escrita e da capacidade de organização e 
articulação do pensamento. 
Resultados alcançados: 
A atividade contribuiu o exercício da expressão escrita e da organização e articulação do 
pensamento entre os alunos. Possibilitou também que a tutora avaliasse o aproveitamento dos 
seminários internos em cada um dos membros do grupo. 

 

3.2. PESQUISA 



 

PESQUISAS DOS ALUNOS DO GRUPO 

Cronograma de Execução: 
Jan Fev X Mar X Abr X Mai  X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 
Nome dos bolsistas Projeto de pesquisa Prof. Orientador Fase de 

desenvolvimento 

Alice M. Rocha 
Hinoshita 

“Espiritismo e Modernidade: uma 
análise da religião e da ciência no 
discurso de Allan Kardec” 

Dra. Sandra Stoll Pesquisa em fase 
de conclusão 

Benno Alves “A trajetória de um empresário negro 
em Curitiba desde a década de 
1950” 

Dra. Simone 
Meucci 

Pesquisa em fase 
de conclusão 

Camila Mariane Souza, 
Carolina Z. Fileno, 
Eduardo Bischof e 
Halina Rauber Baio 

“Reforma da Rua Riachuelo: os 
efeitos na mídia e no comércio” 

Dra. Simone 
Meucci 

Pesquisa em 
curso 

Cristiane Garcia Pires, 
Lucas Roahny e Osíris 
Veríssimo Rodrigues 

“Os cursos de graduação de 
Ciências Sociais no Brasil: 
especialização ou fragmentação?” 

Dra. Simone 
Meucci 

Pesquisa 
concluída 

Edmar Antonio B. 
Brustolim, Ellen Silva e 
Fernanda Henrique 

“A relação entre graduação e pós-
graduação na área de Ciências 
Sociais na UFPR” 

Dra. Simone 
Meucci 

Pesquisa 
concluída 

Gabriela Liedtke 
Becker 

“Mulheres atletas, corporalidades, 
identidades de gênero e 
tradicionalismo gaúcho”. 

Dra. Mirian 
Adelman 

Pesquisa em fase 
de conclusão 

Gabriela Prado 
Siqueira 

“Os valores sociais dos estudantes 
de Medicina da UFPR”  

Dr. José Miguel 
Rasia 

Pesquisa em fase 
de conclusão 

 
ATIVIDADE DE PESQUISA COLETIVA 

TÍTULO: TRAJETÓRIA DOS PROFESSORES DA UFPR 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai  X Jun X Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo 
Pesquisadores sobre a história das Ciências Sociais no Paraná 
 
Descrição:  
Os alunos do grupo organizaram uma entrevista acerca da trajetória de dois dos professores 
do curso de Ciências Sociais da UFPR que estão às vésperas da aposentadoria. Os 
depoimentos, centrados na trajetória profissional e intelectual dos professores, foram gravados 
com equipamentos cedidos pelo Centro de Cultura e Imagem da América Latina (UFPR). Após 
a gravação, os alunos transcreveram a entrevista a fim de compor uma brochura para arquivá-
la no acervo histórico do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade. 
 
24/05 Trajetória do prof. Dimas Floriani – Parte I (DECISO) 
31/05 Trajetória da profa. Sandra Stoll (DEAN) 
07/06 Trajetória do prof. Dimas Floriani – Parte II (DECISO) 
 

Justificativa: 
Numa perspectiva mais imediata, estas entrevistas buscaram aproximar os alunos do corpo 
docente, tornar mais conhecida a história dos departamentos, da universidade e das Ciências 
Sociais. 
 
Resultados esperados: 
Num prazo maior, espera-se reunir um acervo importante de depoimentos para pesquisas 
futuras acerca da história da UFPR e seus professores. 
Resultados alcançados:  
Além de termos alcançado o objetivo elencado acima, esta atividade permitiu aos integrantes 
do grupo uma reflexividade sobre as condições de produção do ensino e da pesquisa na área 
de Ciências Sociais, articulando, desta forma, as experiências sócio-intelectuais de nossos 
professores àquelas de grandes nomes da área, discutidas nos seminários internos. 



 

3.3. Extensão 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO: ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E ENCONTROS 

TÍTULO: DIÁLOGOS DO PET 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai X  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Comunidade acadêmica 
   

Descrição: 
Evento de apresentação e discussão dos trabalhos científicos dos PET‟s Ciências Sociais, 
Direito, Filosofia e História da UFPR. De 17 a 20 de maio de 2010. 
Palestra de abertura: 
17/05 – Foucault visto pelas Ciências Humanas e pelo Direito. 
 
Temas das Mesas: 
18/05 – Gênero e Epistemologias 
19/05 – Percursos das Palavras 
20/05 – Ciência, Normalização e Saúde 

Promoção: 
PET‟s Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História da UFPR.  
 

Justificativa:  
• A quarta edição do evento consolida o esforço de reunião dos quatro grupos na discussão 
dos trabalhos científicos dos alunos.  

 
Resultados esperados: 
• Com esta atividade pretende-se que os alunos desenvolvam competências para: organizar 
eventos científicos, preparar e apresentar comunicações orais, argumentar em defesa do seu 
trabalho, debater trabalhos dos colegas.  

 
Resultados alcançados: 
• Estimulou a integração entre os grupos PET‟s.  
• Integrou professores e alunos dos Setores de Ciências Jurídicas e de Ciências Humanas, 
Letras e Artes.  
• Desenvolveu habilidades para organizar eventos científicos.  
• Desenvolveu habilidades para apresentar trabalhos orais, elaborar argumentos em defesa do 
seu trabalho e questionar o trabalho de colegas.  

 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO: ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E ENCONTROS 

TÍTULO: SEMANA ACADÊMICA 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai X  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Comunidade acadêmica, especialmente alunos da graduação do curso de Ciências Sociais.  
  
Descrição: 
Organização de seminários, mesas redondas e palestras (em horário noturno e diurno) para 
debater e refletir sobre temáticas relevantes das Ciências Sociais contemporâneas. 
 
Temas das mesas:  
 
11/05 – „Trajetórias Intelectuais‟ 
12/05 – „O Estruturalismo nas Ciências Sociais‟, „Corpo e Estética‟ e União Homo afetiva. 
13/05 – „Gênero e Política: Participação da Mulher no Brasil‟, „Esporte e Questão Racial‟ e 



„Meio-Ambiente e Desenvolvimento Nacional‟ 
14/05 – „Sociologia no Ensino Médio: Material Didático‟, „Arte e Sociedade‟, „Planejamento 
Urbano e a Reforma de Curitiba‟ 
 
Na Semana Acadêmica, foi ministrada por Neli Gomes, uma oficina sobre execução de 
relatórios de impacto social (especialmente para empresas ligadas à construção de barragens) 
Foram apresentadas as etapas, as dinâmicas e as especificidades deste trabalho, bem como 
os dilemas éticos envolvidos. Esta oficina foi realizada nas noites de 13 e 14/05, aberta a todos 
os alunos do curso. 

 

Promoção: 
CACS – Centro Acadêmico de Ciências Sociais  
PET – Ciências Sociais  
Em parceria dos Departamentos de Ciências Sociais, Antropologia, Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Pró-Reitoria de 
Apoio Estudantil.  
Justificativa: 
• As atividades da SACS, realizadas na metade do primeiro semestre do ano, são 
fundamentais para que alunos, professores e convidados reflitam acerca dos dilemas e 
possibilidades da área.  

 
  
Resultados esperados: 
• Permitir a reflexão sobre temas contemporâneos.  
• Permitir o contato com profissionais especializados e reconhecidos das Ciências Sociais e 
das áreas afins.  
 
Resultados alcançados: 
• Desenvolveu habilidades para de organizar eventos científicos.  
• Permitiu maior contato dos alunos com o corpo docente e com profissionais especializados 
(convidados) externos da IES.  
• Estimulou o debate sobre temas atuais com grande impacto nas discussões em sala de aula.  

 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO: ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E ENCONTROS 

TÍTULO: EXPERIÊNCIAS LATINO-AMERICANAS 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai   Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov X Dez  
Público Alvo:  
Comunidade acadêmica, especialmente alunos da graduação do curso de Ciências Sociais. 
  
Descrição: 
Evento realizado dia 9 de novembro de 2010, organizado pelo PET – Ciências Sociais UFPR, 
contou com a participação da Profa. Dra. Ana Luisa Fayet Sallas para relatar sua experiência 
de pesquisa no México; da Profa. Dra. Simone Meucci para discorrer sobre a obra Facundo, 
de Domingo Sarmiento, discutida no PET no decorrer do segundo semestre de 2010; e dos 
alunos Camila Tribess PPGCP – UFPR e Benno PET – Ciências Sociais para contar suas 
experiências de intercâmbio acadêmico para a Argentina e Chile, respectivamente. 

Promoção: 
PET - Ciências Sociais 

 
Justificativa: 
• O evento possibilita uma oportunidade de trocar experiências de intercâmbios acadêmicos e 
discutir sobre o pensamento social latinoamericano. 

 
  
Resultados esperados: 



• Permitir a troca de experiências possibilitadas por intercâmbios acadêmicos.  
• Estimular a síntese e o debate de questões relevantes do pensamento social latino 
americano.  
• Levar ao público os resultados dos estudos internos do grupo PET. 

 
Resultados alcançados: 
• Promoveu uma conversa sobre as experiências vividas em intercâmbios acadêmicos. 
• Estimulou a reflexão de questões relevantes do pensamento social latinoamericano, com a 
obra, “Facundo: Civilização ou barbárie”. 
• Desenvolveu habilidades para de fazer indagações durante debate acadêmico e levar aos 
seus colegas os resultados de suas reflexões amadurecidas e sistematizadas nos debates 
internos do grupo.  

 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO: APOIO A EVENTOS DA UNIVERSIDADE 

TÍTULO: FEIRA DE PROFISSÕES 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai   Jun  Jul  Ago X Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Comunidade externa, principalmente potenciais alunos de nível superior.  
  
Descrição: 
A UFPR monta stands dos cursos num dos seus campus para que potenciais alunos de cursos 
superiores possam obter informações acerca das disciplinas, possibilidades profissionais, 
modalidades de bolsas, etc. sobre os cursos de graduação que a universidade oferece.  
O evento, no ano de 2010, ocorreu entre os dias 20 e 22 de agosto com o tema, "Cursos e 
Profissões: uma Feira de Idéias para seu Futuro". 

 
Promoção: 
Pró-Reitoria de Graduação da UFPR.  
Coordenações dos Cursos de Graduação  
Alunos bolsistas da UFPR 

  
Justificativa: 
• A Feira das Profissões da UFPR é uma grande oportunidade de esclarecer jovens sobre os 
cursos que a Universidade oferece. No caso das Ciências Sociais, a Feira contribui muito para 
o conhecimento de um curso pouco notável entre as carreiras postuladas pelos jovens.  

 
  
Resultados esperados: 
• Esclarecer a comunidade externa sobre o curso de Ciências Sociais.  
• Desenvolver a capacidade dos petianos de refletir e informar acerca do curso e de suas 
possibilidades profissionais.  
 
Resultados alcançados: 
• Esclareceu a comunidade externa sobre o curso de Ciências Sociais.  
• Desenvolveu habilidades para refletir e informar acerca do curso e de suas possibilidades 
profissionais.  

 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO:  

TÍTULO: PET NO ENSINO MÉDIO 
Cronograma de Execução: 
Jan Fev Mar  Abr  Mai X Jun X Jul  Ago X Set X Out  Nov  Dez  
Público Alvo:  
Alunos do próprio grupo e professores de Sociologia do ensino médio. 



 
Descrição: 
A atividade foi realizada com as professoras do ensino médio, Lennita Ruggi e Maria Izabel 
Machado. Primeiramente, o grupo de alunos do PET foi dividido, sendo que os alunos Alice, 
Cristiane, Ellen, Osíris e Halina ficaram responsáveis pela leitura da obra “Capão Pecado” de 
Ferrez e de realizar atividade com a professora Lennita. Já o outro grupo, formado pelos 
alunos Edmar, Fernanda e Lucas ficaram sob orientação da professora Maria Izabel e, com o 
livro “De repente, nas profundezas do bosque” de Amoz Oz. 
 
A partir da leitura dos livros, os alunos do grupo PET estabeleceram relações do enredo com 
temas e conceitos das ciências sociais obras para realizar a mediação didática com os alunos 
de ensino médio. Foram realizadas discussões a respeito dos livros e como tratá-los sob o 
ponto das ciências sociais antes da entrada em sala de aula. O cronograma  foi o seguinte: 
 
15/05 – Discussão do livro “De repente, nas profundezas do bosque” de Amoz Oz 
29/05 – Discussão do livro “De repente, nas profundezas do bosque” de Amoz Oz 
11/06 - Discussão do livro “Capão Pecado” de Ferrez 
25/06 – Discussão do livro “Capão Pecado” de Ferrez 
 
O grupo orientado pela professora Lennita Ruggi, atuou no Colégio Estadual Prof. João 
Loyola, situado no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Pela natureza do livro „Capão Pecado‟, 
optou-se por não conduzir em sala de aula a leitura do livro. Não obstante, os temas das aulas 
foram definidos a partir da reflexão do seu enredo que trata da vida cotidiana de um jovem da 
periferia de São Paulo, seus dilemas em relação à vida amorosa e familiar, à violência urbana 
e doméstica, às oportunidades e expectativas da vida. A partir deste enredo problematizado, 
as alunas Alice e Cristiane selecionaram para suas aulas o tema de aula “Gênero e trabalho”. 
Os alunos Osíris e Ellen, “Relativismo Cultural”, e a aluna Halina, abordou o tema “Indústria 
Cultural e Consumo”. 
 
O outro grupo, apoiado pela professora Maria Izabel, atuou no Colégio Estadual Hildebrando 
de Araújo, localizado no bairro Jardim Botânico em Curitiba. Neste caso, optou-se por realizar 
com os alunos do ensino médio a leitura atenta do livro „De repente, nas profundezas do 
bosque‟. O trabalhos com os alunos da escola foi então permitir que reconhecessem no 
enredo do livro (uma „fábula sem animais‟, que discute o desaparecimento dos bichos de uma 
aldeia e perscruta a dinâmica das relações locais) certos fenômenos da vida contemporânea e 
pensá-los a partir dos conceitos das ciências sociais. Os conceitos sociológicos desenvolvidos 
em sala de aula foram os seguintes: “Mito”, abordado pelo aluno Edmar; “Socialização” pela 
aluna Fernanda e “Estigma” pelo aluno Lucas. A partir de tais conceitos, os alunos do PET 
promoveram não apenas uma reflexão mais sofisticada sobre o enredo do livro, mas também 
sobre os fenômenos ocorridos no Oriente Médio (Amos Oz é autor israelense). Por fim, após 
demonstrar a fecundidade dos conceitos para pensar tanto a trama do livro, quanto os 
fenômenos geopolíticos contemporâneos mais amplos, os alunos foram convidados a escrever 
um texto procurando analisar as suas experiências de vida.  

 
Promoção: 
PET – Ciências Sociais 
Justificativa: 
• A atividade com as professores de ensino médio mostra-se de grande relevância pelo fato de 
aproximar o aluno do PET da experiência escolar do ensino médio público desafiando-o para 
transpor seus conhecimentos acadêmicos para o novo ambiente. 

 
Resultados esperados: 
• Possibilita conhecer melhor as condições e expectativas que fundamentam a presença da 
disciplina de Sociologia no Ensino Médio e aproxima os professores do ensino médio da 
Universidade numa relação horizontal. 
• Permite evidenciar os desafios dos professores de Sociologia e alunos dos cursos de 
Ciências Sociais, além de permitir a troca de experiências acadêmicas, pedagógicas e 
profissionais entre os alunos da graduação e os professores de sociologia do ensino médio. 
• Favorece uma aproximação do aluno da escola pública do ensino médio com alunos da 



Universidade Federal do Paraná, o que pode resultar numa nova visão do conhecimento e, 
mais do que isto, da própria universidade e de seu percurso escolar. 

 
Resultados alcançados: 
• Esta atividade proporcionou conhecermos as condições e expectativas que fundamentam a 
presença da disciplina de Sociologia no Ensino Médio, além de percebermos como uma 
possibilidade de atuação do cientista social no mercado. 
• Permitiu evidenciar os desafios dos professores de Sociologia e alunos dos cursos de 
Ciências Sociais e promoveu a aproximação dos professores do Ensino Médio com a 
Universidade numa relação horizontal. A atividade ainda possibilitou uma troca de experiências 
pedagógicas, acadêmicas e profissionais entre os alunos de graduação e professores de 
sociologia. 
• Os alunos do ensino médio acolheram bem os alunos do PET, entendendo a experiência 
como uma quebra da rotina escolar. As avaliações feitas ao final de cada aula demonstraram 
que houve efetivamente um reconhecimento da sociologia como um campo de conhecimento 
que permite pensar sobre dimensões da vida humana na sociedade contemporânea. 

 
3.4. Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
 
• A discussão das trajetórias intelectuais dos grandes autores das ciências sociais, ocorrida nos 
seminários internos do grupo durante o primeiro semestre, teve um impacto nas disciplinas do curso, 
na medida em que - segundo relato dos próprios professores - os alunos do grupo conseguiram levar 
para as disciplinas ordinárias do curso uma perspectiva vigilante acerca dos fundamentos sobre o 
qual se assentam as versões biográficas e auto-biográficas. Rigorosamente,a atividade acabou por 
desenvolver uma atitude analítica acerca da relação entre indivíduo e sociedade que repercutiu na 
maneira como se vê os próprios autores canonizados pelo campo intelectual. 
 
. As atividades de pesquisa coletivas acabam por desenvolver habilidades importantes para que o 
aluno seja capaz de lidar em condições de interação muito complexa. Como exemplo, a situação de 
escrever um texto a quatro mãos, definir objetivos comuns, parcelar certas tarefas ou eleger e 
elaborar consensualmente uma ferramenta de análise. Esse tipo de vivência - tão densa - do 
processo de consecução de um trabalho coletivo repercute no modo como os alunos do grupo darão 
os passos seguintes no curso, enfrentando com mais maturidade situações de conflito em sala de 
aula e nas atividades coletivas da graduação. 
 
. As atividades de extensão no ensino médio estão permitindo que os alunos participantes tenham 
uma nova perspectiva acerca da docência e da carreira de professor na rede pública. A elaboração 
de aulas e a interação com os alunos aparece como algo criativo, intelectualmente desafiador, 
estimulante e complexo. Creio que isso tem tido um efeito positivo para a Licenciatura do curso 
concorrendo, juntamente com outros projetos de estímulo à docência (como o Licenciar e o PIBID) 
para uma nova visão acerca do mundo escolar e de suas possibilidades. 
 
. Os alunos do PET participam ativamente da elaboração e do financiamento da Semana Acadêmica 
do curso. Nesse sentido, o evento acaba por ser um dos momentos mais importantes de interação 
entre os alunos do grupo com os demais alunos do curso. A comissão que organiza a semana 
acadêmica acaba por refletir certos interesses que nascem das discussões (formais ou informais) 
surgidas no PET bem como é possível também notar que  
 
 

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 



Justifique: A carga horária para orientação das atividades dos alunos supera muito as 8h, chegando 
na maioria das semanas a superar 16h. 
. 
4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 
cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 
( X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 
( x) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 
Justifique: A troca de tutoria e a renovação de mais da metade dos membros do grupo impediu o 
cumprimento rigoroso do planejamento de 2009.  
 
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 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação ao 
qual está vinculado: 
(X) Efetiva 
(  ) Parcial  
(  ) Não houve interação 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 
gestão do PET: 
(  ) Excelente  ( X ) Regular 
(  ) Bom   ( ) Ruim 
Justifique: Neste ano de 2010 tivemos recursos da verba de custeio. No entanto, houve atraso das 
bolsas de alunos e tutores na metade do ano, o  que, obviamente, teve impacto negativo no grupo.  
As informações sobre prazos de entrega de relatórios foram muito desencontradas tornando a gestão 
das tarefas uma tarefa hercúlea! 
 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 
(  ) Excelente  (X) Regular 
(  ) Bom   (  ) Ruim 
Justifique: Houve informações, por vezes, desencontradas, acerca do funcionamento da Plataforma 
Sigproj e do paradeiro das bolsas. 
 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. DIRIGIDAS AO GRUPO 

 
5.1.1. INDICADORES DA INDISSOCIABILIDADE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
Em todas as atividades realizadas pelo grupo é indissociável o ensino da pesquisa e os possíveis 
impactos sobre a sociedade. Vou apenas relatar quatro atividades que atestam este fenômeno: 
 



. Extensão no ensino médio: as atividades no ensino médio deste ano nasceram de leituras literárias 
feitas nos seminários internos do ano anterior. Nesse sentido, os temas das atividades de extensão 
estão relacionados às atividades de ensino. 
 
. As atividades de pesquisa coletivas e individuais desenvolvidas pelos alunos são, a um só tempo 
produtos e produtoras de novos interesses para os seminários internos. Devemos também destacar 
que os projetos coletivos de pesquisa - que versam sobre o Curso de Ciências Sociais - ajudam a 
problematizar os rumos dos cursos de Graduação e seus vínculos com a pós-graduação. A reflexão 
acadêmica empreendida nas pesquisas dos alunos deverá contribuir para que se pense amplamente 
sobre os efeitos da especialização intelectual no curso, na universidade e nas associações científicas. 
 
. Por fim, é importante destacar que o já consolidado evento „Diálogos do PET‟ é uma atividade que 
integra alunos dos diferentes grupos e os estimula, através da exposição dos seus resultados de 
pesquisa, a realizar um diálogo interdisciplinar. 
 

5.2. DIRIGIDAS AO TUTOR 

 
5.2.1. TRABALHOS ACADÊMICOS RELEVANTES 
 

DISCIPLINAS MINISTRADAS 
1º Semestre de 2010 
GRADUAÇÃO:  
. Curso de Ciências Sociais: Sociologia III: Max Weber. 60h 
PÓS-GRADUAÇÃO: 
. Teorias Sociais Clássicas (com profs. Pedro Bode e Osvaldo Heler ) (Mestrado em Sociologia) 
 
2º semestre de 2010 
GRADUAÇÃO:  
. Curso de Economia: Introdução às Ciências Sociais. 60h 
. Curso de Nutrição: Nutrição e sociedade. 60h 

PÓS-GRADUAÇÃO (Mestrado em Sociologia) 
. Teorias contemporâneas (com o professor José Miguel Rasia) 
  

TRABALHOS EM ANAIS DE EVENTOS 
. MEUCCI, S. . Circulação e efeitos políticos das ideias de Gilberto Freyre na década de 1950. In: XII 
Encontro regional de história - Anpuh-Pr., 2010, Irati. Caderno de programas e resumos do XII 
Encontro Regional de História da Anpuh PR. Irati : Unicentro, 2010. v. 1. p. 41-41. 
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
MEUCCI, S. . Os livros didáticos de Sociologia no Brasil (1930-2010). 2010. (Apresentação de 
Trabalho no Encontro de Ensino de Sociologia no Estado do Rio de Janeiro). 

 
CURSO DE CURTA DURAÇÃO 

MEUCCI, S. . Sociologia Brasileira. 2010. (Curso de curta duração ministrado para professores de 
sociologia da rede estadual de ensino). SEED, maio de 2010. 
 

TRABALHO TÉCNICO 
. Membro da Comissão de Técnica do Programa Nacional do Livro Didático - Ensino Médio-2012. 
MEC. Representante da área de Sociologia.   
 
 
5.2.2. METODOLOGIA USADA NA EDUCAÇÃO TUTORIAL 
 
. Exigência do cumprimento da permanência dos alunos na sala do grupo para que tenham uma 
experiência de convivência acadêmica mais intensa e diferenciada. 
. Discussão coletiva das atividades a serem realizadas pelo grupo e seus encaminhamentos. 
 
5.2.3. CONTRIBUIÇÕES AO AVANÇO QUALITATIVO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
 



. A programação deste ano permitiu o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a formação 
de alunos mais preparados: a redação de texto, o debate de idéias, a organização de eventos, a 
formulação de projetos de pesquisa o preparo de comunicações orais. 
 
 
5.2.4. ASPECTOS QUE TENHAM SIDO ORIGINALMENTE CONSTRUÍDOS NO PET, 
INCORPORADOS À PRÁTICA DOCENTE 
 
. Discussão sistemática dos plano de atividades e encaminhamentos. 

 

5.3. DIRIGIDAS AO CONJUNTO DOS ALUNOS 

 

 

ALICE MITIKO ROCHA HINOSHITA 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica – 
“Ciência e espiritualidade: uma análise antropológica 
das noções de ciência presentes no espiritismo 
kardecista e na antropometria” (pesquisa monográfica 
desenvolvida sob orientação da profa. Sandra Stoll) - 
Curitiba, outubro de 2010  
 
IV Diálogos do PET– Evento conjunto dos PETs 
Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História:  “Ciência e 
espiritualidade: uma análise antropológica das noções 
de ciência presentes no espiritismo kardecista e na 
antropometria”, (pesquisa monográfica desenvolvida sob 
orientação da profa. Sandra Stoll) – Curitiba, maio de 
2010 
. 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 

 

BENNO VICTOR WARKEN ALVES 

Mesas e debates que coordenou/debateu Mini-seminário: Experiências latinoamericanas: 
conversa sobre pensamento social e intercâmbios 
acadêmicos: “Intercâmbio acadêmico em Santiago – 
Chile” (relato da experiência na condição de bolsista do 
convênio UGM-UFPR) – Curitiba, novembro de 2010 

Eventos científicos e culturais em que 
realizou atividades de apoio 

Monitoria do II Seminário Nacional Sociologia e Política 
– UFPR – Curitiba, setembro de 2010 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

II Seminário Nacional Sociologia e Política – UFPR 
Curitiba, setembro de 2010 

Cursos de línguas Certificação DELE (espanhol) nível C2 

 

CAMILA MARIANE DE SOUZA 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica - 
“Percepções de mudança no centro de Curitiba: a 
perspectiva da mídia” (pesquisa coletiva desenvolvida 
no Pet) - Curitiba, outubro de 2010 



Eventos científicos e culturais em que 
realizou atividades de apoio 

Monitoria do II Seminário Nacional de Sociologia e 
Política – UFPR - Curitiba, setembro de 2010  

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 
 
IV Diálogos do PET – Evento conjunto dos PETs 
Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História – Curitiba, 
maio de 2010 
 
II Seminário Nacional de Sociologia e Política – UFPR – 
Curitiba, setembro de 2010 
 
34º Encontro ANPOCS – Caxambu – MG, outubro de 
2010 
 
 

Cursos de línguas Espanhol básico no Celem - Colégio Estadual do 
Paraná. 

 

CAROLINA FERNANDES ZATORRE FILENO 

Atividades científicas que organizou V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 

 

CRISTIANE GARCIA PIRES 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica –  
“Os cursos de graduação em Ciências Sociais no Brasil: 
fragmentação ou especialização?” (pesquisa coletiva 
desenvolvida no Pet) - Curitiba, outubro de 2010 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 
 
II Seminário Nacional de Sociologia e Política - UFPR - 
Curitiba, setembro de 2010 
 
34º Encontro da ANPOCS – Caxambu – MG, outubro de 
2010 

Cursos de línguas Avançado 3 e Avançado 4 em Inglês no Curso 
Interamericano. 



 

EDMAR ANTONIO BROSTULIM BRUSTOLIN 

Atividades científicas que organizou V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 
  

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica – “A 
relação entre graduação e pós-graduação em Ciências 
Sociais na UFPR” (pesquisa coletiva desenvolvida no 
Pet) - Curitiba, outubro de 2010  
  

Mesas e debates que coordenou/debateu  V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR - 
Coordenação das mesas: “Trajetórias 
Intelectuais”,“Estruturalismo nas Ciências Sociais” , 
“Meio Ambiente e Desenvolvimento Nacional”, 
“Sociologia no Ensino Médio: Material Didático” – 
Curitiba, maio de 2010 
  
Seminário: Marcel Mauss e o „Ensaio Sobre a Dádiva‟ – 
PET Ciências Sociais/PET Economia – Curitiba, 
setembro de 2010 
  
Curso de Extensão: As religiões de matriz africana no 
Brasil – curso oferecido aos professores de ensino 
médio da rede pública de ensino, coordenado pelo 
bolsista juntamente com a profa. Liliana 
Porto/Departamento de Antropologia – Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros da UFPR - Curitiba, junho de 
2010 
 
Seminário sobre Trabalho de Campo em Antropologia 
com o PET Economia UFPR – Curitiba, setembro de 
2010 
   

Eventos científicos e culturais em que 
realizou atividades de apoio 

 II Seminário Nacional de Sociologia e Política 
Curitiba, setembro de 2010 
 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

Evento de Extensão: introdução aos softwares de 
métodos quantitativos para pesquisa acadêmica - 
SCHLA – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes – 
Curitiba julho de 2010 
  
I Semana Acadêmica de Ciências do Mar - Centro 
Acadêmico de Oceanografia e Centro Acadêmico de 
Aqüicultura da UFPR – Curitiba, novembro de 2010 
  
 34º Encontro da Anpocs – Caxambu – MG, outubro de 
2010 
 
  

 
 

EDUARDO SILVEIRA BISCHOF 

Atividades científicas que organizou V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 



Curitiba, maio de 2010 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica – 
“Percepções de mudança no centro de Curitiba: a 
perspectiva da mídia” (pesquisa coletiva desenvolvida 
no Pet) - Curitiba, outubro de 2010  

Mesas e debates que coordenou/debateu V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR: 
coordenação das mesas: “União Homoafetiva”, “Corpo e 
Estética” e “Planejamento Urbano e Reforma de 
Curitiba” – Curitiba, maio de 2010 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

34º Encontro Anual da ANPOCS - Caxambu – MG, 
outubro de 2010 

Cursos de línguas Francês (nível 1) no Centro de Línguas da UFPR 
(CELIN) 

 

ELLEN DA SILVA 

Atividades científicas que organizou V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 
 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

XVIII Jornadas de Jovenes Investigadores: “Elites 
Paranaenses: trajetória política e ocupacional na esfera 
parlamentar e administrativa” (pesquisa desenvolvida 
enquanto voluntária de Iniciação Cientifica sob a 
orientação do prof. Renato Perissinoto) - Santa Fe - 
Argentina, junho de 2010 
  

Mesas e debates que coordenou/debateu V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
coordenação das mesas: “Gênero e Política: 
participação da mulher no Brasil” e “Arte e Sociedade” 
 

Eventos científicos e culturais em que 
realizou atividades de apoio 

II Seminário Nacional Sociologia e Política – Curitiba, 
setembro de 2010 
 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

34º Encontro da Anpocs – Caxambu – MG, outubro de 
2010 
 

Cursos de línguas Espanhol-nivel avançado 
ECELA LIMA-20 horas-Janeiro de 2010 
ECELA MENDOZA-20 horas-Julho de 2010 
  

 

 FERNANDA HENRIQUE 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica – “A 
relação entre graduação e pós-graduação em Ciências 
Sociais na UFPR” (pesquisa coletiva desenvolvida no 
Pet) - Curitiba, outubro de 2010  
 
Seminário sobre Trabalho de Campo em Antropologia 



com o PET Economia UFPR – Curitiba, setembro de 
2010 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR - 
Curitiba, maio de 2010  
  
II Seminário Nacional de Sociologia e Política – UFPR - 
Curitiba, setembro de 2010 

Cursos de línguas Intermediário III de Francês no CELIN UFPR – Centro 
de Línguas e Interculturalidade da UFPR 

  

GABRIELA LIEDTKE BECKER 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

IV Diálogos do PET– Evento conjunto dos PETs 
Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História:  
“Representações de Gênero no Tradicionalismo 
Gaúcho” (pesquisa monográfica desenvolvida sob 
orientação da profa. Meryl Adelman) – Curitiba, maio de 
2010 
  
 18º EVINCI - Evento de Iniciação Científica da UFPR: 
“Os Cursos de Graduação de Ciências Sociais do Brasil: 
“Identidades de Gênero e Corporalidades: uma análise 
sobre as práticas equestres no tradicionalismo gaúcho 
no Paraná (pesquisa monográfica desenvolvida sob 
orientação da profa. Meryl Adelman)  – Curitiba, outubro 
de 2010 
  

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR - 
Curitiba. maio de 2010. 
 
IV Diálogos do PET– Evento conjunto dos PETs 
Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História – Curitiba, 
maio de 2010 
  
 Fazendo Gênero 9 – Diásporas, Diversidades, 
Deslocamentos – UFSC – Florianópolis, agosto de 2010 
  
 IISeminário Nacional Sociologia e Política – UFPR – 
Curitiba, setembro de 2010 
 

 

GABRIELA PRADO SIQUEIRA 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

IV Diálogos do PET– Evento conjunto dos PETs 
Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História:  “Saúde 
coletiva no Brasil” (pesquisa monográfica desenvolvida 
sob orientação do prof. José Miguel Rasia) – Curitiba, 
maio de 2010 
 
 
18° EVINCI – UFPR - Evento de Iniciação Científica – 
“Saúde coletiva no Brasil”” (pesquisa monográfica 
desenvolvida sob orientação do prof. José Miguel Rasia) 
- Curitiba, outubro de 2010  



 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 
 
II Seminário Nacional de Sociologia e Política – UFPR – 
Curitiba, setembro de 2010  
 
IV Jornada de Sociologia e Saúde da UFPR – UFPR – 
Curitiba, setembro de 2010 

Cursos de línguas Francês Básico III, Básico IV e Intermediário I no CELIN 

 
 

HALINA RAUBER BAIO 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

2º ENAF da UFPR – Encontro de Atividades Formativas 
- Curitiba, outubro de 2010 

Eventos científicos e culturais em que 
realizou atividades de apoio 

II Seminário Nacional Sociologia & Política – UFPR- 
Curitiba, setembro de 2010 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR - 
Curitiba, maio de 2010 
 
II Seminário Nacional de Sociologia e Política – UFPR - 
Curitiba, setembro de 2010 
 
34º Encontro ANPOCS – Caxambu – MG, outubro de 
2010 

Cursos de línguas Francês Básico e Francês I no DELEM – UFPR 

 

LUCAS ROAHNY 

Seminários e encontros em que 
apresentou trabalhos 

18º EVINCI - Evento de Iniciação Científica da UFPR: 
“Os Cursos de Graduação de Ciências Sociais do Brasil: 
Especialização ou Fragmentação?” (pesquisa coletiva 
desenvolvida no Pet) – Curitiba, outubro de 2010  
  

Mesas e debates que coordenou/debateu Seminário “Marcel Mauss e o "Ensaio Sobre a Dádiva” – 
PET Ciências Sociais/PET Economia – Curitiba, 
setembro de 2010 
  

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

IV Diálogos do PET – Evento conjunto dos PETs 
Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História – Curitiba, 
maio de 2010 
 
Seminário Religiões do Mundo - Unisinos/PUC-PR – 
Curitiba, abril e maio de 2010 
 
V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR - 
Curitiba, maio de 2010  



 
 
34º Encontro Anual da Anpocs – Caxambu- MG, outubro 
de 2010 
  

Cursos de línguas Curso particular de língua francesa (janeiro 2010 – 
dezembro 2010) 
  

Formação complementar Participação no Sítio-escola de arqueologia do 
CEPA/PUCRS 
 
Mini-curso “Princípio de análise das indústrias líticas” 
(NAU/UFSC) 

 

 

OSÍRIS V. RODRIGUES 

Eventos científicos e culturais em que 
participou como ouvinte 

34º Encontro Anual da ANPOCS - Caxambu – MG, 
outubro de 2010 
 
V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR – 
Curitiba, maio de 2010 

 
5.3.2. ASPECTOS QUE CARACTERIZAM AVANÇOS QUALITATIVOS NA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA E NA FORMAÇÃO CIDADÃ DOS PETIANOS. 
 
a. Houve uma melhora efetiva na expressão escrita dos alunos, possível de ser avaliada 
tanto a partir dos fichamentos e resenhas quanto na elaboração dos projetos de pesquisa e 
planos de aula. 
 
b. A leitura integral de livros e sua discussão sistemática em seminários internos permitiu o 
desenvolvimento de habilidades e competências para perscrutar o pensamento de um autor 
na totalidade de uma obra. Neste ano em particular, durante o primeiro semestre, foram 
analisadas obras que tratam de biografias e auto-biografias de autores importantes para o 
campo das ciências sociais e os alunos do grupo demonstraram análises sofisticadas acerca 
das narrativas e fontes que sustentam a versão sobre a trajetória destes intelectuais. No 
segundo semestre, foram também discutidas as relações de proximidade e distinção na 
formulação da identidade nacional argentina e brasileira a partir de Sarmiento e Freyre 
respectivamente. Trata-se portanto, de avanços na capacidade de avaliar os fundamentos 
de um determinado argumento e de estabelecer relações entre idéias de diferentes autores, 
a partir de certas condições comuns que possibilitam homologia de temas e problemas 
intelectuais. 
 
c. As pesquisas coletivas e individuais têm demonstrado o desenvolvimento do pensamento 
científico; o que significa o cultivo de habilidades extremamente sofisticadas que vão desde 
a elaboração de um problema bem fundamentado (empiricamente e teoricamente), 
passando pela revisão bibliográfica, e chegando à definição e uso cuidadoso das 
ferramentas de análise. 
 
d. Os projetos de extensão no ensino médio possibilitaram uma experiência que, além de 
favorecer uma nova experiência de aprendizado focada na transmissão do conhecimento, 
demonstrou novas possibilidades positivas para carreira em licenciatura. 

 



 
Curitiba, 19 de fevereiro de 2012 

 

 
 

Simone Meucci (tutora) 
 
 
 
 

 
Carolina Fileno (bolsista, representante dos alunos) 

 


