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EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo da formação e das representações da sociedade paranaense.  
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
História regional: uma questão historiográfica  
Os nativos do Paraná e colonização portuguesa no sul da América.  
A expansão dos “brasileiros” e paulistas.  
A formação populacional no litoral e no planalto. 
A cultura e a economia das tropas e do mate.  
A formação social paranaense.  
A emancipação da Comarca.  
O Paraná e a República.  
A colonização do interior. 
A sociedade paranaense contemporânea. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a compreensão da constituição do Paraná como um processo histórico e historiográfico. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver habilidades e competências que permitam identificar as características e os aspectos próprios de um 
texto historiográfico e de história do Paraná. 
Desenvolver a capacidade de identificar e compreender as questões colocadas como principais e tradicionais 
conforme as obras de referência sobre a escrita da história no e do Paraná. 
Desenvolver a capacidade de produzir análises históricas e historiográficas concernentes a diferentes aspectos da 
história do Paraná. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Aulas expositivas dialogadas, com base em textos e análises e o uso de quadro, giz, notebook e projetor multimídia. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com três avaliações: 
1) Debates e apresentações de textos e entrega de relatórios das aulas e textos (valendo 20) 
2) Trabalho temático e de análise de fontes históricas e historiográficas (valendo 30) 
3) Prova (valendo 50) 
A nota final consistirá na soma das três notas. 
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