
Disciplina: Oficina de História e Imagem II

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 90 

CH semanal: 06 
Padrão (PD): 00 

A partir da análise de diferentes tipos de imagens, o grupo discente deve elaborar um produto historiográfico com 

 

 
1- DEOPS/PR: acervo e tipologia de fontes
2 - Imagens da ordem: fotografias policias
3 - Imagens da Resistência: desenhos e fotografias apreendidas
4 - Exposição histórica 
 

 
 

 
Contribuir para a formação de um pesquisador capacitado para trabalhar com fontes históricas, especialmente as 
visuais.  

 
Analisar fontes visuais e a bibliografia
Exercitar a pesquisa em arquivos. 
Desenvolver coletivamente um produto historiográfico utilizando acervos locais.  
 
 

 
Aulas expositivas sobre temas do conteúdo programático
Discussão de textos 
Análise de documentos históricos

 A avaliação levará em conta a participação 
Leitura e discussão da bibliografia indicada
Análise de documentos históricos
Elaboração de produto historiográfico coletivo, conforme orientação 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Coordenação do Curso de ou Departamento de
 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Oficina de História e Imagem II 

) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  Modalidade: ( x ) Presencial     (  ) Totalmente 

Laboratório (LB): 90 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
A partir da análise de diferentes tipos de imagens, o grupo discente deve elaborar um produto historiográfico com 

base em pesquisa coletiva. 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

DEOPS/PR: acervo e tipologia de fontes 
Imagens da ordem: fotografias policias 
Imagens da Resistência: desenhos e fotografias apreendidas 

OBJETIVO GERAL 

e um pesquisador capacitado para trabalhar com fontes históricas, especialmente as 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

e a bibliografia específica.  
arquivos.  

Desenvolver coletivamente um produto historiográfico utilizando acervos locais.   

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas sobre temas do conteúdo programático 

Análise de documentos históricos 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação levará em conta a participação contínua do aluno nas atividades propostas 
Leitura e discussão da bibliografia indicada 
Análise de documentos históricos  

produto historiográfico coletivo, conforme orientação dada. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Departamento de História 

Código: HH177 

 

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

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

A partir da análise de diferentes tipos de imagens, o grupo discente deve elaborar um produto historiográfico com 

e um pesquisador capacitado para trabalhar com fontes históricas, especialmente as 

 ao longo do curso: 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

DONDIS, Donis. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes,1991. 

BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. São Paulo : EDUSC, 2004. 

MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: Introdução à fotografia. São Paulo: Brasiliense/FUNARTE, 

1984. 

OLIVEIRA, Sandra. Imagem também se lê. São Paulo: Rosari, 2006. 

MAGALHÃES, Fernanda Torres. O suspeito através das lentes : o deops e a imagem da subversão (1930-

1945). São Paulo : Humanitas, Imprensa Oficial, 2008. 

 

 
 

 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


