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(  ) Optativa 

(X ) Semestral
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CH Total: 90 
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Atividade supervisionada sobre temas museográficos e arquivísticos, desenvolvida em ambiente laboratorial.

 

 
1. Discussão teoria  

a)  Relação história-memória
b) Os lugares de memória
c) Memória e esquecimento.

2. Projeto(s) 
a) Cinema paranaense; 
b) Geração cinemateca. 

 

 
Produção de questões investigativas e projetos elaborados a partir da discussão entre História e 

do cinema paranaense e da geração cinemateca em particular..

 
Aulas expositivas, debates de textos e seminários, apoio na investigação documental, atendimento individualizado e 

em grupo em função da diversidade 

 Participação nas atividades presenciais (seminários, discussões de textos), bem como a competência na produção 
de questões investigativas e projetos elaborados ao longo do semestre.
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Ficha 2 (variável) 
 

 

Oficina de História e Memória II  

Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente 

 Laboratório (LB): 0 Campo (CP) 0 Estágio (ES) 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Atividade supervisionada sobre temas museográficos e arquivísticos, desenvolvida em ambiente laboratorial.

 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

memória 
Os lugares de memória 
Memória e esquecimento. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

Discutir a relação entre História e memória. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Produção de questões investigativas e projetos elaborados a partir da discussão entre História e 
do cinema paranaense e da geração cinemateca em particular..

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas, debates de textos e seminários, apoio na investigação documental, atendimento individualizado e 

em grupo em função da diversidade de fontes e de projetos a serem produzidos. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

nas atividades presenciais (seminários, discussões de textos), bem como a competência na produção 
de questões investigativas e projetos elaborados ao longo do semestre.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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Código: HH175 

 

Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

(ES) 0 Orientada (OR) 90 

Atividade supervisionada sobre temas museográficos e arquivísticos, desenvolvida em ambiente laboratorial. 

Produção de questões investigativas e projetos elaborados a partir da discussão entre História e memória a respeito 
do cinema paranaense e da geração cinemateca em particular.. 

Aulas expositivas, debates de textos e seminários, apoio na investigação documental, atendimento individualizado e 

nas atividades presenciais (seminários, discussões de textos), bem como a competência na produção 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

 


