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CEDOPE - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DE HIS-

TÓRIA DOS DOMÍNIOS PORTUGUESES 

SÉCULOS XV A XIX 
 

 
 
 
 

O CEDOPE tem como objetivo central constituir-se em centro de pesquisas re-
lativas à história do universo colonial português, no período moderno, no qual se 
inclui, além do Reino, os territórios do ultramar, em particular o Brasil. No inte-
rior deste grande tema, privilegiar-se-á a investigação de aspectos relativos à vi-
da cotidiana de sociedades locais, com ênfase no estudo das dinâmicas popula-
cionais, familiares, políticas, religiosas e administrativas, buscando apreendê-las 
em seus processos de configuração do espaço e das sociabilidades.  

Com vistas a atender a este amplo programa de pesquisas, o CEDOPE propõe-se 
a constituir acervo que permitirá acesso indireto a fundos documentais dos mais 
diversos arquivos, sejam locais, regionais, nacionais ou internacionais. Não se 
pretende ser um arquivo, na medida em que nosso propósito não é a aquisição e 
guarda de fundos documentais originais. Nosso propósito é garantir o acesso às 
fontes pertinentes aos nossos estudos, valendo-nos das atuais tecnologia de re-
produção de documentos. 
Considerando o documento – bem como a metodologia crítica que acompanha o 
desenvolvimento da História como disciplina de natureza científica –, como algo 
“construído”, percebe-se que a preocupação pelas fontes é indissociável da pro-
dução e divulgação do conhecimento; de igual forma, com as necessárias articu-
lações entre a docência e a produção da História – nesse sentido, o CEDOPE está 
voltado às preocupações da Universidade e da Comunidade com a problemática 
da Educação.  
Seus integrantes estão, portanto, preocupados com a necessária relação entre os 
níveis de graduação e pós-graduação no ensino da história e, nesse sentido, o 
CEDOPE pretende agregar professores pesquisadores, membros do corpo dis-
cente e interessados em geral.  
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TÍTULO I 

DO ÓRGÃO, FINS E COMPOSIÇÃO 
 

Capítulo I – Da Sede e Foro do Órgão 
 
 

Artigo 10 - O Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Por-
tugueses – Séculos XV a XIX, doravante denominado CEDOPE, foi 
instalado mediante aprovação em reunião plenária do Departamento de 
História da Universidade Federal do Paraná, realizada em 30 de abril de 
2003. A decisão foi homologada pelo Conselho Setorial do Setor de 
Ciências Humanas, Letras e Artes, reunido em sessão no dia 16 de se-
tembro de 2003. 

 

Artigo 20 - O CEDOPE é um órgão de pesquisa do Setor de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, vinculado ao Departamento de História da Universidade 
Federal do Paraná. 

 

 
 
 

Capítulo II – Dos Fins 
 
 

Artigo 30 - Considerando a necessidade de estimular a produção do conhecimento 
histórico a respeito dos domínios portugueses, os objetivos permanen-
tes do CEDOPE são: 

 
a) Conduzir programa de investigação sobre a História 

dos Domínios Portugueses, entre os séculos XV e 
XIX. 

b) Constituir-se em centro de referência documental so-
bre o tema, articulando-se com instituições congêne-
res. 

 

c) Fomentar o estudo de sua temática alvo, agregando 
pesquisadores interessados e formando novos investi-
gadores, em nível de graduação e pós-graduação. 
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Artigo 40 - Com vistas a atingir estes objetivos, a atuação do CEDOPE estará vol-
tada para: 

 
a) realizar de pesquisas historiográficas sobre os temas 

alvo; 
b) localizar, microfilmar, digitalizar, transcrever e fichar 

fontes históricas; 
c) dar tratamento informático ao armazenamento das 

informações, com o desenvolvimento de um banco de 
dados apropriado; 

d) divulgar, por meios adequados – e inclusive para con-
sulta pública – o conteúdo do acervo do CEDOPE, 
bem como o resultado das pesquisas realizadas por 
seus integrantes; 

e) buscar, junto a programas institucionais e outros, re-
cursos para incentivo da pesquisa e da extensão; 

 

f) promover eventos científicos, cursos de extensão e ou 
de especialização, exposições e outros; 

g) formar recursos humanos, especificamente treinados 
para a preparação e organização da documentação 
histórica; 

h) produzir material didático a partir do conteúdo do 
acervo documental do CEDOPE; 

i) estabelecer relações com diferentes setores da socie-
dade civil, com o intuito de prestar serviços e ou rea-
lizar trabalhos conjuntos; 

j) promover e estabelecer convênios com instituições 
diversas, voltadas direta ou indiretamente aos fins 
principais do CEDOPE; 

k) contribuir para o desenvolvimento integrado entre 
ensino e pesquisa, sobretudo na graduação; 

 

l) Buscar recursos junto às instituições financiadoras e 
outras, para que se possam cumprir os objetivos do 
CEDOPE. 
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Capítulo III – Da Composição 

 
 
 

Artigo 50 - O CEDOPE é composto por professores do Departamento de História e 
alunos dos Cursos de História, de acordo com as determinações deste 
Regimento. 

 
 § 10 – Fica aberta a possibilidade de participação de professores e 

alunos de outros Departamentos e Cursos da UFPR, como 
também de outras Instituições de Ensino e Pesquisa, cir-
cunscrevendo tal vinculação aos interesses do CEDOPE. 

 
 § 20 - Fica aberta a possibilidade da participação de representantes 

da comunidade, interessados na pesquisa e preservação de 
documentos históricos, circunscrevendo tal vinculação aos 
interesses do CEDOPE. 

 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO. 
 
 

Capítulo I – Da Estrutura 
 
 

Artigo 60 - A estrutura do CEDOPE é constituída pelo Setor Operacional e pelas 
Linhas de Investigação.  

 

Artigo 70 - O Setor Operacional é constituído pelos funcionários sob supervisão 
direta da Coordenação Geral do CEDOPE. 

 

 
 

Artigo 80 - As Linhas de Investigação serão constituídas por pesquisadores (pro-
fessores, alunos e outros), coordenados por um docente com regime de 
trabalho em dedicação exclusiva no Departamento de História. 
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 § 10 - As Linhas de Investigação deverão articular os projetos de 

pesquisa dos professores e alunos integrantes do CEDOPE. 
 

 § 20 - As Linhas de Investigação, tendo em vista as prioridades 
temáticas definidas pelo corpo docente do CEDOPE, serão 
criadas em função de propostas a serem encaminhadas à 
Coordenação Geral, posteriormente homologadas pelo Con-
selho Deliberativo e informadas ao Departamento de Histó-
ria. 

 
 
 
 

Capítulo II – Da Organização 
 
 

Artigo 90 - É a seguinte a organização administrativa do CEDOPE: 
 

a) Coordenação, composta por um Coordenador Geral e 
outro Adjunto, exercida por professores do Departa-
mento de História, eleitos em reunião do Conselho 
Deliberativo e homologados em plenária do Departa-
mento de História. 

 

b) Conselho Deliberativo, composto pelo Coordenador 
Geral, pelo Coordenador Adjunto, pelos docentes 
responsáveis pelas Linhas de Investigação e por re-
presentação dos alunos. 

 
 § 10 - O mandato do Coordenador Geral e do Coordenador Adjun-

to será de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. 
 

 § 20 - O mandato dos representantes bolsistas será de 1 (um) ano, 
sendo permitida a reeleição. 

 

 
 
 
 

Artigo 10 - À Coordenação do CEDOPE compete: 
 

  a) implementar a política geral definida pelo Conselho 
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Deliberativo; 
  b) apresentar relatório anual das atividades do CEDOPE 

ao Departamento de História; 
  c) elaborar e ou encaminhar projetos e pedidos de finan-

ciamento, bem como apresentar relatórios e prestação 
de contas do CEDOPE às Instituições que lhe presta-
rem auxílio financeiro; 

  d) convocar o Conselho Deliberativo sempre que julgar 
necessário, ou em função de requisição de 1/3 dos 
seus integrantes; 

  e) propor a realização de eventos ao Departamento de 
História. 

 
 § único - O Coordenador Geral será substituído, nos seus impedimen-

tos, pelo Coordenador Adjunto. 
 

Artigo 11 - Compete ao Coordenador Adjunto: 
 

  a) auxiliar e substituir o Coordenador Geral em seus 
impedimentos; 

  b) coordenar os trabalhos das Linhas de Investigação. 
 

Artigo 12 - Compete ao Conselho Deliberativo: 
 

a) definir o plano de atividades do CEDOPE; 
b) participar da elaboração de projetos e pedidos de fi-

nanciamento de caráter geral; 
c) decidir sobre a alocação de recursos obtidos e distri-

buição de verbas; 
d) estabelecer critérios de seleção de bolsistas e compo-

sição de bancas para as respectivas seleções; 
e) estabelecer critérios de seleção de alunos voluntários, 

participantes e simpatizantes do CEDOPE; 

 

f) estabelecer critérios para o ingresso de pesquisadores 
e membros da comunidade, segundo o que prescreve 
o art. 50, e parágrafos, do presente Regimento; 

 
 g) alterar o presente Regimento, mediante aprovação de 

2/3 dos seus integrantes. 
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Artigo 13 - Os alunos participantes do CEDOPE deverão: 
 

a) desenvolver trabalhos de pesquisa nas Linhas de In-
vestigação pertinentes, sob orientação;  

b) elaborar relatórios anuais de suas atividades; 

 

c) exercer atividades de monitoria nos eventos organiza-
dos pelo CEDOPE. 

 
Artigo 14 - Todos os participantes deverão: 

 
a) mencionar sua integração ao CEDOPE em preleções e 

publicações; 
 

b) fornecer cópias de suas publicações ao CEDOPE. 
 
Artigo 15 -  Os pesquisadores estranhos ao CEDOPE que se utilizarem de documen-

tos do seu acervo deverão mencionar o órgão nas suas publicações. 
 

 
 
 

TÍTULO III 
 

DAS FINANÇAS E DO PATRIMÔNIO  
 
 

Capítulo I – Das Finanças 
 
 
 

Artigo 16 - Os recursos alocados ao CEDOPE serão provenientes da UFPR e A-
gências de Fomento em geral – brasileiras ou não –, demais organismos 
públicos e privados, e pessoas físicas. 

 
 § único - A administração dos recursos financeiros obtidos por in-

termédio de instituições de fomento serão administradas na 
forma da lei. 

 
 

 
Capítulo II – Do Patrimônio 
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Artigo 17 - O material permanente e equipamentos recebidos pelo CEDOPE deve-
rão ser tombados pela UFPR e ficarão sob a responsabilidade da Coor-
denação Geral, e serão para uso dos seus membros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 
 

Artigo 18 - Um Coordenador Geral designado pela Chefia do Departamento de 
História deverá proceder às primeiras eleições, visando o preenchimen-
to das funções previstas neste Regimento. 

 

Artigo 19 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua homologação pelo 
Conselho Setorial do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
UFPR. 
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