
1.  PROJETO  PEDAGÓGICO  DA  FORMAÇÃO  ACADÊMICA  E 

PROFISSIONAL  A  SER  OFERECIDA  AOS  ALUNOS  DO  CURSO  DE 

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA UFPR

1.1. Perfil do curso na nova proposta

As últimas décadas do século XX conheceram reformulações curriculares 

que  não  surtiram o  efeito  visado  por  seus  promotores  na  modificação  de 

práticas docentes em nosso país. Essas mudanças tinham relação direta com o 

contexto de transição da ditadura militar para um período democrático1. Um 

dos instrumentos de mudança, os PCNs, buscaram superar a lógica disciplinar, 

propondo  uma  organização  por  grandes  áreas  no  Ensino  Médio  e  foram 

alvejados  por  críticas  severas.  Em  2004,  voltou-se  a  discutir  esses 

instrumentos e “o MEC finalmente reconheceu a pouquíssima recepção que a 

proposta teve entre os professores”2. No cerne das discussões que animaram 

as mudanças, quanto a diretrizes curriculares e parâmetros nacionais, estava o 

desejo de “desenvolver procedimentos que [permitissem] ao aluno aprender a 

conhecer. (...) [ou seja, desenvolver] competências e habilidades. Esta forma 

de organizar os currículos, presente em outros países, tornou-se hegemônica 

na produção legal do governo brasileiro desde o final  dos anos 1990”3.  De 

certa  forma,  esses  princípios  uniformizadores  pareciam  ensombrar 

expectativas  longamente  alimentadas  por  gerações  de  professores-

pesquisadores que “se formaram pensando na especificidade do ensino de suas 

disciplinas”4.

Segundo  Marcelo  de  Souza  Magalhães,  uma  avaliação  das  iniciativas 

promovidas  entre  as  décadas  de  1980  e  90  precisa  “considerar  que  a 

construção de uma proposta que se quer fundadora de um novo Ensino Médio 

[mas por que não em outros segmentos da escola?] não pode estar dissociada 

das práticas docentes desenvolvidas neste nível de ensino, das experiências 

1  MAGALHÃES, Marcelo de Souza. “Apontamentos para pensar o ensino de História hoje: reformas 
curriculares,  Ensino  Médio  e  formação  do  professor”  in 
http://www.scielo.br/pdf/tem/v11n21/v11n21a05.pdf (acesso em 8 de abril de 2010), p. 1.

2  Idem, p. 3.
3  Idem, p. 5.
4  Idem, p.16.

http://www.scielo.br/pdf/tem/v11n21/v11n21a05.pdf


formativas  existentes  até  então  e da história  deste  ensino no Brasil5.  Ora, 

depois de uma grande expansão, na primeira sinopse estatística publicada pelo 

INEP6, referente ao ano de 2006, observou-se uma estabilidade de matrículas 

no Ensino Médio no Paraná especificamente e, na região sul como um todo, 

também no  que  se  refere  ao  Ensino  Fundamental.  Quanto  à  Educação  de 

Jovens e Adultos (EJA), o Paraná se destaca com um significativo aumento de 

matrículas no regime presencial (81,2%)7. A região sul também se singulariza 

no que se refere ao percentual de matrículas provenientes de escolas urbanas. 

Os  dados  revelam  ora  estabilidade,  ora  crescimento,  e  devolvem  hoje  à 

universidade,  no  momento  mesmo  em  que  as  licenciaturas  devem  se 

reformular, a necessidade de rever práticas e a formação docente para que os 

futuros  professores  sejam  capazes  de  lidar  com  um  quadro  complexo  de 

expectativas e necessidades.

Sobre  elas,  o  INEP  publicou uma “Pesquisa nacional  de  qualidade da 

educação: a escola pública da opinião dos pais”8, de 2005, em que a escola 

atual  foi  apontada como melhor  que a dos  pais  (os  pais  do Paraná foram 

ouvidos) em todos os aspectos avaliados, o que pode ter relação com a própria 

expectativa desses pais com relação a um futuro melhor para os filhos. Para 

isso, os primeiros consideram de fundamental  importância a informatização 

das escolas e maiores dados sobre mercado de trabalho e profissões. Ainda 

que  no  geral  sobressaia  a  visão  positiva,  a  crítica  dos  pais  e  mães  recai 

justamente sobre a qualidade do ensino. 

A  inclusão  de  uma  maior  carga  de  atividades  práticas  na  formação 

efetivada pelos cursos de  Licenciaturas é defendida pelo MEC como um dos 

recursos  apontados  para  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino.  O  Curso  de 

História  da  UFPR  se  revê,  atento  ao  contexto  da  escola  paranaense,  às 

necessidades intelectuais dos professores e ao fato de que passamos também 

por  um  processo  de  discussão  do  próprio  papel  do  historiador  em  nossa 

5  Idem.
6  http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/{B2D8FEE8-D51C-4B38-B45B-

971067E9C4FF}_SINOPSE-2006-MIOLO-01.pdf (acesso em 8 de abril de 2010).
7  Idem, p. 37.
8 http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/{23ABF614-2595-4FB2-BE61-
45A90F4ACDAB}_miolo_Pesquisa%20nacional%20Qualidade%20da%20Educação1.pdf (acesso 
em 8 de abril de 2010).

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B23ABF614-2595-4FB2-BE61-45A90F4ACDAB%7D_miolo_Pesquisa%20nacional%20Qualidade%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o1.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B23ABF614-2595-4FB2-BE61-45A90F4ACDAB%7D_miolo_Pesquisa%20nacional%20Qualidade%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o1.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BB2D8FEE8-D51C-4B38-B45B-971067E9C4FF%7D_SINOPSE-2006-MIOLO-01.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BB2D8FEE8-D51C-4B38-B45B-971067E9C4FF%7D_SINOPSE-2006-MIOLO-01.pdf


sociedade9.  A  avaliação  continuada  da  efetivação  desta  inclusão  deverá 

apontar  sua  eficácia  ou  sua  insuficiência  em  responder  às  demandas  dos 

processos e das estruturas dos ensinos fundamental e médio. 

No âmbito mais amplo, para além dos limites da escola,  considera-se 

que, se no fim do século XVIII inaugurou-se uma nova relação com o passado, 

nunca  ele  pareceu  tão  insistente  –  nas  escolas,  museus,  monumentos 

preservados etc. Assim, a mediação junto às gerações que se formam deve ser 

orientada para a significação da importância desse passado de vestígios ora 

escassos, ora abundantes. Se Marc Bloch tem razão quando afirma que para 

conhecer bem uma coletividade é preciso encontrar a imagem que ela fazia de 

seu passado10, a prática deve combater a indiferença que nos atinge hoje.

Tendo  em  vista  o  acolhimento  dessas  preocupações,  o  Currículo  do 

Curso de Bacharelado e Licenciatura em História da UFPR está organizado 

de  forma  a  oferecer  ao  graduado  uma  formação  que  o  habilite, 

concomitantemente,  ao  efetivo  exercício  dos  ofícios  de  historiador  e  de 

professor, definições da sua última reforma, ocorrida em 1992, quando foram 

estabelecidos dois novos princípios de estruturação do currículo:

• O da flexibilidade curricular, que permitiu aos alunos uma larga margem 

de escolha de disciplinas, com a introdução de Tópicos Especiais;

• O  de  que  o  Curso  de  História  da  UFPR  tinha  por  objetivo  formar 

profissionais habilitados nas diversas vertentes profissionais da História, 

em especial na pesquisa e no ensino. Isto implicou a obrigatoriedade de 

que  todos  os  alunos  cursassem  simultaneamente  licenciatura  e 

bacharelado.

Desde então, o curso oferece as modalidades de bacharelado e licenciatura de 

maneira  conjunta,  na  medida  em que  se  entende  a  indissociabilidade  das 

práticas de produção e de problematização do conhecimento histórico. Desta 

9 Essa discussão é alimentada pelos trâmites que cercam a regulamentação da profissão atualmente. Cf.: 
“Por que somos favoráveis à regulamentação da profissão de historiador?” Boletim Informativo da AN-
PUH-Naciona, nº 5, abril de 2010.
10 BLOCH apud MASTROGREGORI in MALERBA, Jurandir (org.). A História escrita. Teoria e história da 
historiografia. São Paulo: Ed. Contexto, 2009, p. 81.



forma, como proposto nas Diretrizes Curriculares para os cursos de história, 

estaremos  formando  um  profissional  que  “estará  em  condições  de  suprir 

demandas  sociais  específicas  relativas  ao  seu  campo  de  conhecimento: 

magistério  em  todos  os  graus,  preservação  do  patrimônio,  assessorias  a 

entidades públicas e privadas nos setores culturais, artísticos, turísticos etc.”

A principal característica do Currículo ora proposto é o aumento de sua 

flexibilidade,  permitindo que o aluno construa ênfases em seu processo de 

formação. 

1.2. Competências e habilidades11

Desde  a  sua  criação,  em 1938,  e  em seguida  à  sua  incorporação  à 

Universidade Federal do Paraná e seu reconhecimento pelo Decreto 5756 de 04 

de julho de 1940,  o Curso de História orienta-se por dois objetivos principais: 

fomentar a interdisciplinaridade e dotar o aluno de um conhecimento plural e 

eclético no que concerne às diversas linhagens teóricas a partir das quais se 

pode  interpretar  a  história.  Assim,  teoria,  historiografia,  metodologia  e 

pesquisa empírica não são tratadas de maneira estanque, mas integradas nas 

aulas, estágios, seminários e atividades extraclasse.

O conteúdo do curso organiza-se em disciplinas pautadas pelos recortes 

cronológico-espaciais, que se vinculam à teoria da História e à metodologia. 

Deste  conjunto  formativo  deve  resultar  uma  monografia  de  conclusão  do 

curso, que poderá, a partir desta proposta de Reforma Curricular, ser realizada 

sob  a  orientação  de  professores  do  Departamento  de  História,  do 

Departamento  de  Teoria  e  Prática  de  Ensino  e  do  Departamento  Teoria  e 

Fundamentos da Educação.

Disciplinas optativas dos mais variados cursos, disciplinas vinculadas à 

área de educação e atividades extracurriculares são fomentadas para que o 

aluno  adquira  autonomia  e  maturidade  em  suas  futuras  atividades  como 

profissional.  Para  tanto,  o  Currículo  do  Curso  de  Bacharelado  e 

Licenciatura em História da UFPR pretende que o aluno:
11Não é demais ressaltar que, conforme o texto que embasa os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio, cabe “observar preliminarmente que as competências não eliminam os conteúdos, pois que 
não é possível desenvolvê-las no vazio”.



• apreenda as diversas interpretações propostas pelas principais escolas 

historiográficas,  de  modo a  distinguir  diferentes  narrativas,  metodologias  e 

teorias, identificando os elementos constituidores do conhecimento histórico;

• domine  as  diferentes  concepções  teórico-metodológicas  que 

referenciam a construção de categorias de investigação e análise históricas;

• identifique a constituição de diferentes relações de tempo e espaço, 

nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos;

• domine informações básicas referentes às diferentes épocas históricas 

das várias sociedades humanas, assim como sua inter-relação;

• desenvolva conhecimentos para efetivar o trânsito entre a História e 

outras áreas do conhecimento;

• capacite-se  para  a  realização  da  pesquisa,  voltada  à  produção  do 

conhecimento e sua difusão, não só no âmbito acadêmico, mas também em 

instituições  de  ensino  e  em outros  ambientes  profissionais,  como museus, 

órgãos de preservação, agências e empresas voltadas ao desenvolvimento de 

políticas e projetos de gestão de patrimônios culturais etc.

No  que  se  refere  à  licenciatura,  observa-se  a  necessidade  de, 

inicialmente,  destacar  alguns  elementos  básicos  para  a  formação  de nosso 

aluno. Portanto, ao mesmo tempo em que reafirmamos nossa disposição em 

superar a dicotomia bacharelado-licenciatura, incapaz de atender às demandas 

sociais  de  nosso  tempo,  entendemos  que  o  processo  de  ensino  e  de 

aprendizagem deve acolher e trabalhar com todas as formas de diversidade, 

fomentando hábitos de colaboração e de práticas investigativas diversas, bem 

como desenvolver  a familiaridade do aluno com o uso de tecnologias e de 

metodologias  de apoio  ao ensino.  Assim, o  colegiado do Curso  de História 

buscou ampliar o leque de parceiros envolvidos na supervisão dos estágios. 

Nesse sentido, observa-se que as atividades de pesquisa propostas para serem 

desenvolvidas no Curso de Graduação em História da UFPR envolvem também 

o processo de ensino e de aprendizagem, atendendo ao disposto na Resolução 

CNE/CP n0 1 (de 18/02/02).



Assim, tendo em vista o papel  social  da escola,  espaço primordial  de 

atuação do licenciado, define-se que o mesmo deverá, concluído o curso:

• dominar  os  conteúdos  básicos  dos  ensinos  fundamental  e  médio, 

conforme orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais;

• dominar  novas  tecnologias  para  a  análise  e  problematização  de 

conteúdos, especialmente no que se refere à utilização de fontes primárias em 

sala de aula.

1.3. Estrutura do curso

Visando  assegurar  a  plena  formação  do  historiador  e  assegurar  o 

cumprimento  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de 

Professores da Educação Básica em nível superior, o Currículo do  Curso de 

Bacharelado com Licenciatura em História da UFPR estrutura-se em torno 

de:

• disciplinas problematizadoras dos grandes recortes espaço-temporais, 

abordando as especialidades constitutivas do saber histórico e estimulando, 

simultaneamente, a produção e a difusão do conhecimento; 

• disciplinas  problematizadoras  dos  diferentes  matizes  e  concepções 

teórico-metodológicas e histórico/historiográficas;

• disciplinas para a formação pedagógica do aluno;

•  disciplinas de prática de pesquisa histórica e pedagógica;

•  estágios supervisionados de pesquisa e de prática de ensino;

• atividades formativas complementares, visando capacitar o aluno para 

o atendimento de demandas sociais para profissionais da área.

Ao mesmo tempo em que se oferecerá uma abordagem especializada, 

com a necessária verticalidade, no tratamento de temas historiográficos, será 

assegurado que o aluno possa cursar disciplinas optativas/eletivas em áreas 

correlatas,  de  modo  a  consolidar  a  interlocução  com  outras  áreas  de 



conhecimento.

As  cargas  horárias  das  disciplinas  do  curso  serão  divididas  em 

aulas/atividades  teóricas,  aulas/atividades  práticas,  estágios  curriculares 

obrigatórios e  atividades formativas complementares. Quanto à  duração do 

curso,  o  aluno  deverá  integralizar  um  mínimo  de  2.945  (duas  mil  e 

novecentos e quarenta e cinco) horas, as quais estarão distribuídas em grade 

horária que possibilitará a conclusão do Curso de Graduação em História em 08 

(oito)  períodos  semestrais  letivos  (04  anos),  conforme  proposta  de 

periodização apresentada adiante. O período de realização do curso não deve 

exceder os 12 semestres. Uma vez integralizadas todas as horas/atividades 

exigidas, o aluno recebe o diploma de Bacharel e Licenciado em História.

1.3.1. Articulação entre ensino, pesquisa e extensão

As atividades definidas na estrutura curricular do curso de História visam 

garantir a  indissociabilidade entre ensino e pesquisa, contemplada desde o 

seu início. No momento em que o Conselho Federal de Educação aprovou o 

parecer n. 77/69 sancionando e normatizando o ensino de pós-graudação no 

país, o Departamento de História iniciou diversos expedientes para criar, já em 

1972, o curso de mestrado e, em 1983, o de doutorado. Tal ênfase, entre 

outras vantagens, facilitou a melhoria de nossa infra-estrutura com verbas das 

agências  financiadoras,  o  que  resultou  na  criação  de  três  laboratórios  que 

agregam docentes, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, além de 

outros participantes e colaboradores. Para o que interessa especificamente ao 

curso  de  graduação,  tais  laboratórios  somados  às  bolsas  institucionais 

integram os alunos de graduação à pesquisa e à extensão.

Atualmente,  funcionam junto  ao  Curso  de  Graduação  em História  da 

UFPR os seguintes Laboratórios/Núcleos de Estudos: Centro de Documentação 

e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses (sécs. XV a XIX) (CEDOPE), o 

Núcleo de Estudos Mediterrânicos (NEMED) e o Núcleo de Pesquisa Futebol e 

Sociedade. Estes ambientes agregam Grupos e Linhas de Pesquisa que contam 

com  a  participação  de  graduandos,  pós-graduandos  e  professores.  Os 

Laboratórios/Núcleos de Estudos constituem-se em espaço privilegiado para o 



desenvolvimento  do  processo  de  reflexão  e  de  trocas  de  experiências, 

permitindo a interlocução entre universidade e sociedade.

O curso de graduação em História mantém desde 1994 um Programa de 

Educação Tutorial  (PET), cujo objetivo é justamente promover e auxiliar as 

atividades  extra-curriculares  direcionadas  pela  tríade  “Ensino,  Pesquisa  e 

Extensão”  no  âmbito  acadêmico,  buscando  a  formação  diferenciada  pelo 

caminho da integração propositada e pertinente entre os grupos da IES. Cada 

grupo  é formado  por  discentes  bolsistas  e  não  bolsistas  e  um(a)  tutor(a) 

docente responsável pela orientação das atividades realizadas. 

1.4. Conteúdo curricular 

Como  indicado  no  item  precedente,  o  Currículo  do  Curso  de 

Bacharelado com Licenciatura em História da UFPR estará estruturado em 

torno  de  disciplinas  que  tratam  de  diferentes  conteúdos  inerentes  ao 

conhecimento histórico, disciplinas de cunho teórico-metodológico, disciplinas 

de formação prática, estágios supervisionados e atividades complementares, a 

saber:

• grupo  de  disciplinas  que  contemplam  os  grandes  recortes  do 

conhecimento  histórico:  História  Antiga  e  Medieval,  História  Moderna  e 

Contemporânea, História do Brasil e América (incluindo Paraná12) e História da 

África13;  e  as  que  se  dedicam  aos  conteúdos  relativos  às  Teorias  e 

Metodologias da História, da Historiografia e do Ensino de História.

• grupo  de  disciplinas  direcionadas  ao  diálogo  com  outras  áreas  de 

conhecimento acadêmico.

• grupo  de  disciplinas  complementares  com  vistas  a  aprofundar  e 

particularizar  o  conhecimento  dos  conteúdos  históricos  e  das  teorias  e 

metodologias historiográficas e do ensino de história.

• grupo de disciplinas complementares voltadas à dimensão prática do 
12 Conteúdo obrigatório  para o  ensino básico nas  escolas  paranaenses,  conforme a Lei  Estadual  nº 

13.381, de 18 de dezembro de 2001, que tornou obrigatório um novo tratamento, na Rede Pública  
Estadual de Ensino, dos conteúdos da disciplina História do Paraná, no Ensino Fundamental e Médio.

13  Lei 10639 de 9 de janeiro de 2003. “Art. 26 A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficial e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”.



ofício de historiador/professor, com a realização de atividades em ambiente de 

Laboratório desde o 20 período/semestre letivo.

• grupo  de  disciplinas  voltadas  à  realização  de  estágios  curriculares 

supervisionados (ver item abaixo).

• atividades complementares (ver item abaixo).

1.5. Estágios currriculares

O Currículo do Curso de Bacharelado com Licenciatura em História 

da  UFPR  detém-se,  particularmente,  na  realização  de  estágios  curriculares 

supervisionados, prevendo sua realização a partir do início da segunda metade 

do  curso  (50 período/semestre).   (ANEXO  1:  Regulamento  da  Prática  de 

Estágios do Curso de História)

1.6. Atividades complementares

A realização de  atividades  complementares,  no âmbito da UFPR,  está 

regulamentada pela Resolução 70/04-CEPE.  Assim, o aluno deverá totalizar 

200 horas entre as diferentes atividades ali previstas, sancionadas pela COE 

(Comissão  de  Orientação  de  Estágio)  do  Colegiado  do  Curso  de 

Bacharelado com Licenciatura em História da UFPR.  De acordo com a 

Regulamentação  aprovada  pelo  Colegiado,  o  aluno  poderá  enriquecer  e 

diversificar sua formação por meio de atividades acadêmicas, artístico-culturais 

e técnico-científicas. (ANEXO 2: Regulamento para a realização de Atividades 

Formativas do Curso de graduação em História.)

1.7. Plano de Adaptação

O novo currículo do Curso de História deverá entrar em vigor no ano 

seguinte à sua aprovação, para os alunos ingressantes pelo Exame Vestibular. 

Não existe, portanto, a necessidade de se fazer um Plano de Adaptação, uma 

vez que ele não será aplicado aos atuais alunos. Todavia, para aqueles que 

desejarem  migrar  para  o  novo  currículo,  segue  em  anexo  tabela  de 

equivalência de disciplinas entre o currículo atualmente em vigor e o novo 

currículo que será adotado, conforme prevê o artigo 71 da Resolução 06/10 



CEPE. (ANEXO 3: Tabela de equivalência na Resolução nº 12/11 CEPE)

1.8. Avaliação

O Colegiado do Curso de Graduação em História da UFPR entende que o 

quesito  avaliação  implica,  a  partir  de  objetivos  pré-estabelecidos,  a 

mensuração dos resultados obtidos, em função dos meios disponibilizados pela 

Instituição.  Assim,  compreende-se  necessária  a  definição  de  critérios 

institucionais que balizem a realização de processos periódicos de avaliação.

Um primeiro passo é tornar disponíveis dados atualizados sobre o perfil 

dos alunos do curso. O estudo mais recente neste sentido foi realizado pelos 

estudantes,  bolsistas  e  voluntários  do Programa de Educação  Tutorial  PET-

História  em 2009.  As  respostas  aos  questionários  aplicados  e  em seguida 

tabulados  e  analisados  permitiram  apontar  as  seguintes  considerações.  A 

maior parte dos estudantes havia ingressado na universidade a partir de 2006. 

Tendo o instrumento sido aplicado no ano de 2009, esse dado permite supor 

que a maioria dos estudantes do curso se encontra periodizada. 

A grande maioria dos estudantes – que são 50% homens, 50% mulheres 

- se encontra dentro da faixa etária dos 20 anos. Daqueles que excedem essa 

faixa, a maioria já fez outro curso. Cruzando os dados de idade e ingresso na 

universidade,  podemos  deduzir  que  pouco  menos  que  a  metade  dos 

estudantes ingressa diretamente do segundo grau, atribuindo-se uma margem 

de erro de um ano. Um terço dos estudantes ingressou através do sistema de 

cotas.

Dos estudantes consultados, 90% são solteiros e 90% não têm filhos. 

Tratando  do  perfil  sócio  econômico  dos  estudantes,  pode-se  avaliar  que  a 

maioria das famílias dos estudantes recebe de 2 a 5 salários mínimos, e o 

número de alunos cujas famílias recebe mais de 11 salários mínimos é maior 

do que o número de famílias que recebem 2 ou menos salários mínimos. A 

maioria dos estudantes não contribui para a renda familiar. As respostas aos 

questionários  indicaram ainda  que um terço dos  alunos  está  envolvido em 

algum projeto de pesquisa na universidade e um sexto participa de algum 

projeto de extensão.



É  interessante  comparar  esses  dados  com  aqueles  obtidos  dez  anos 

antes, por iniciativa do Colegiado do Curso que, no segundo semestre de 1998, 

realizou um trabalho de pesquisa junto aos alunos do Curso de Graduação para 

a elaboração de um perfil do aluno. Não se dispensa aqui a consideração de 

que essas duas pesquisa foram realizadas a partir de metodologias diferentes. 

Naquela ocasião verificou-se que o nosso aluno ingressava com uma idade 

média de 20 anos e, independentemente da variável sexo (54% Homens, 46% 

Mulheres),  era  solteiro  (82%),  com  renda  familiar  média  de  10  salários 

mínimos. Em sua maioria, esse aluno ainda não participava do mercado de 

trabalho  (apenas  36% declararam manter  vínculo  empregatício,  dos  quais, 

52% eram professores). Entretanto, considerando o conjunto dos alunos, boa 

parte  deles  ocupava-se  com  a  realização  de  estágios  extra-curriculares,  a 

maioria em áreas relativas à sua formação (um mesmo aluno, muitas vezes, 

cumpria diferentes estágios durante sua permanência no curso). Com base nos 

dados coligidos, cerca de 51% dos estudantes, durante sua permanência no 

curso, desenvolveram atividades que integram ensino, pesquisa e extensão, 

estabelecendo uma relação entre sua formação acadêmica e o mercado de 

trabalho. 

Neste momento e,  independentemente dos processos institucionais  de 

avaliação, a fim de garantir a boa execução e a eficácia do projeto pedagógico 

proposto  pelo  Curso  de  História,  o  colegiado  decidiu  pela  manutenção  da 

comissão de Reforma Curricular durante o primeiro ano de implementação do 

novo currículo. Serão utilizados diferentes instrumentos e estratégias para a 

coleta de dados visando esta avaliação:

• Aplicação de questionários aos alunos;   

• Realização  de  assembléias  gerais  da  comunidade  departamental 

(discentes, docentes e técnico-administrativos) contemplando conteúdos 

informativos sobre a efetivação do novo currículo;

• Reuniões semestrais preparatórias com debates que possam resultar em 

propostas  de  encaminhamentos  para  a  superação  de  problemas 

evidenciados.

• Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas tendo 



em vista a organização do programa didático do curso.

1.9. Projeto de Orientação Acadêmica

 A Orientação Acadêmica do Curso de Bacharelado com Licenciatura 

em  História é  uma  atividade  permanente,  planejada  e  realizada  pela 

coordenação do curso, com apoio de funcionários técnico-administrativos  e do 

Colegiado  do  Curso.  Suas  ações  visam  o  apoio  à  vida  acadêmica  dos 

estudantes e compreendem:  

a) realização de atividades de recepção de ingressantes no curso; 

b) disponibilização aos estudantes de informações quanto à estrutura e 

funcionamento do curso e suas relações com as demais unidades da UFPR; 

b)  informação  e  orientação  sobre  os  aspectos  legais  da  estrutura 

administrativa da UFPR; 

c) orientação sobre a operacionalização do currículo e outros aspectos da 

vida  acadêmica,  tais  como:  matrícula,  transferência  interna  de  turno, 

complementação, reabertura de matrícula, trancamento do curso ou disciplina, 

avaliação, freqüência, reprovação, desistência, exercícios domiciliares, período 

especial,  reopção,  jubilamento,  formatura  e  outras  situações  que  possam 

surgir;

d) informações sobre o registro acadêmico;

e)  encaminhamento  a  serviços  de  apoio  ao  estudante  existentes  na 

UFPR;

1.10.  Condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou 

mobilidade reduzida

Atendendo o disposto no Decreto 5.296/2004, o Projeto Pedagógico do 

Curso prevê que a facilitação de acesso para estudantes com deficiência e/ou 

mobilidade  reduzida  deverá  ser  realizada  por  ações  integradas  com  o 

programa “Integrar  com Educação”  da  UFPR  e  com o  Núcleo  de  Apoio  às 

Pessoas com Necessidades Especiais (Napne). Serão priorizadas as ações que 



visem à adequação das condições físicas de acesso e permanência (rampas, 

banheiros, espaços em sala de aula, laboratórios e biblioteca) e dos materiais 

didático-pedagógicos que possam assegurar o desenvolvimento acadêmico de 

estudantes com algum tipo de comprometimento físico-motor. 

Curitiba, fevereiro de 2011.


