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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

Disciplina: Laboratório de Pesquisa e Ensino de História do Brasil Código: HH108 

Natureza: ( x  ) Obrigatória / (   ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual   (   ) Modular 

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: ( X ) Presencial     (   ) Totalmente EaD    (   
)...... % EaD* 

CH Total: 90 
CH semanal: 6 

Padrão (PD):  
Laboratório 
(LB): X 

Campo (CP): Estágio (ES): 
Orientada 
(OR): 

EMENTA 

Estudo da documentação produzida pela Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná, 
criada com a finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos 
praticados no Estado do Paraná no período de 18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de 
1988, cuja documentação foi digitalizada pelo Ministério Público.  
No âmbito deste laboratório serão contemplados os documentos referentes a dois grupos 
específicos: indígenas e mulheres vítimas de violência.  
 

PROGRAMA 

1. Introdução ao estudo da ditadura militar no Brasil  
2. Violações dos direitos humanos e a Comissão da Verdade 
3. Historiografia sobre violência, com enfoque sobre os indígenas e as mulheres 
5.Tipificação dos documentos produzidos pela Comissão da Verdade 
 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver possibilidades de pesquisa com o material apresentado a partir de sua intersecção 
com o contexto político da ditadura militar e da historiografia sobre a violência, especialmente 
em relação aos indígenas e às mulheres. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Possibilitar ao acadêmico contato com documentação primária sobre o tema da ditadura militar, 
propondo exercícios de interpretação a partir de leitura e escrita.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

1. Aulas expositivas e dialogadas, com discussão orientada de textos    
2. Apresentação de textos por parte dos acadêmicos;  
3. Emprego de power point e/ou quadro;  
4. Apresentação de filmes e/ou documentários.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

1. Atividade realizada em grupo: consiste na redação de duas resenhas a partir da bibliografia 
sugerida pela Ementa da disciplina (Peso: 40 pontos).  
2. Seminário apresentado por grupo: a partir de temas e textos sugeridos pela Ementa da 
disciplina (Peso: 30 pontos). 



3. Elaboração de proposta de material paradidático a partir dos temas pesquisados, voltado ao 
ensino fundamental (Peso: 30 pontos) 
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