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EMENTA (Unidade Didática) 
História do Paraná

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

1. História Regional: um conceito em debate
2. O sul da América Portuguesa no contexto da expansão europeia
3. Náufragos e exploradores
4. A expansão dos paulistas: mineradores e sertanistas
5. Economia e sociedade no Paraná setecentista
6. Viajantes: diferentes olhares sobre o Paraná oitocentista
7. Uma província emancipada
8. Novas trocas culturais: o Paraná dos imigrantes
9. Contexto político, econômico e cultural do Paraná durante a Primeira República
10. A expansão para o oeste
11. A sociedade paranaense a partir da segunda metade do século XX

OBJETIVO GERAL

Desenvolver problematizações acerca da formação histórica do Paraná, com enfoque nas conjunturas
políticoeconômicas e socioculturais da sociedade paranaense

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver habilidades e competências relativas à leitura crítica de textos historiográficos e de fontes
documentais  primárias,  sabendo  distinguir  os  diferentes  procedimentos  de  análise  metodológica  dos
diversos tipos de fonte primária.
Desenvolver habilidades e competências referentes à escrita acadêmica historiográfica, com a produção
de resenhas e ensaios críticos de textos historiográficos.
Desenvolver  habilidades  e  competências  relativas  à  apresentação  oral  de  trabalhos  em  formato  de
seminário, grupos de discussão e debate de textos acadêmicos, visando à integração entre o campo da
pesquisa com o campo do ensino de História (em especial por conta da disciplina História do Paraná .

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivas dialogadas,  baseadas na discussão crítica  de textos acadêmicos,  análise crítica  de
fontes primárias  contando com os seguintes recursos: quadro de giz,  notebook e projetor multimídia;
palestras sobre temas ligados à historiografia  paranaense,  leitura  e  fichamento de textos,  seminários
temáticos apoiados em bibliografia previamente indicada.



FORMAS DE AVALIAÇÃO

Discussão de textos e apresentação de resumos bibliográficos sobre temas estudados;
Avaliação escrita individual sobre temas discutidos em sala de aula e bibliografia previamente indicada;
Participação em seminários temáticos;
Participação em aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
BREPOHL DE MAGALHÃES, Marion. Paraná: política e governo. Coleção História do Paraná. Curitiba: 
SEED, 2001.

MACHADO, Brasil Pinheiro. Esboço de uma sinopse da História Regional do Paraná.
HISTÓRIA: questões & debates, v.82, n.14/15, p. 177-205, 1987.

NADALIN, Sérgio O. Paraná: ocupação do território, população e migrações. Coleção História do Paraná. 
Curitiba: SEED, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)
BALHANA, Altiva, PINHEIRO MACHADO, Brasil e WESTPHALEN, Cecilia. História do Paraná.Curitiba:
Grafipar, 1969.

DALFRÉ, Liz Andréa. Outras narrativas da nacionalidade: o Movimento do Contestado.
Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Paraná, 2004.

SÊGA, Rafael A. Tempos belicosos, a Revolução Federalista no Paraná e rearticulação da vida político-
administrativa do Estado (1889-1907). Curitiba: Aos Quatro Ventos/ CEFET-PR, 2005.
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Assinatura: __________________________________________
OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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