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Ficha 2 (variável) – Período especial (Res. 59/2020-CEPE) 

 

Disciplina: Instituições culturais e memória Código: HH298 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Nº de vagas: 12 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )*C.H.EaD 

Disciplina ofertada em período especial (Resolução 59/2020-CEPE) para o Curso de História – Memória e 
Imagem. 

CH Total: 60 

CH semanal: 08 
Padrão (PD):  

Laboratório 
(LB):  

Campo 
(CP):  

Estágio 
(ES):  

Orientada 
(OR):  
 

Prática 
Específica (PE):  

 

EMENTA: Estudos sobre espaços de guarda e de produção da memória documental, em seus diferentes 
suportes. 

PROGRAMA: Sistematizar noções gerais e introdutórias sobre os “lugares de memória” dos grupos 
sociais, e o seu funcionamento como mecanismos de construção de identidades sociais. 

OBJETIVO GERAL: Discutir as relações entre História, Memória, identidade social e os espaços de guarda 
e de produção da Memória social. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Abordar os mecanismos de produção da Memória social; Apreender o conceito 
de “lugares de memória”; Discutir as relações entre memória e identidade social; Identificar e localizar 
acervos históricos em bases digitais;  Realizar mini-pesquisas em bases digitais a partir de recortes 
temáticos e temporais; Elaborar reflexões sobre os documentos localizados. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
(incluindo horários de atividades síncronas): 
 
Módulo 1 – Sobre Memória coletiva e grupos sociais 
Este módulo constará de 02 (duas) horas de atividades síncronas e de 08 (oito) horas de atividades 
assíncronas, coordenadas pelo professor Antonio Cesar de Almeida Santos. 
As atividades síncronas ocorrem no dia 10 de agosto, entre 18h30 e 20h30, e constarão da apresentação 
e discussão do programa, instruções sobre o funcionamento da disciplina e comentários gerais sobre as 
leituras a serem realizadas pelas e pelos estudantes. 
Para as atividades assíncronas, serão enviados textos sobre Memória para as e os estudantes; após a 
leitura dos textos, as e os estudantes, individualmente, deverão produzir um texto que mostre os seus 
entendimentos sobre a noção de memória coletiva e a possibilidade de sua aplicação ao estudo de 
grupos sociais. Os textos serão enviados por e-mail no dia 10 de agosto e os trabalhos das e dos 
estudantes devem ser entregues ao professor, via e-mail, até as 23h59 do dia 16 de agosto. 
Textos: SCHMIDT, Benito Bisso. Entre a filosofia e a sociologia: matrizes teóricas das discussões atuais 
sobre história e memória. Estudos Ibero-americanos, 32 (1), p. 85-97, 2006; e SANTOS, Myrian Sepúlveda 
dos. Memória coletiva, trauma e cultura: um debate. Revista USP, 98, p. 51-68, 2013. 
 
Módulo 2 – Sobre “Lugares de memória” 
Este módulo constará de 02 (duas) horas de atividades síncronas e de 08 (oito) horas de atividades 
assíncronas, coordenadas pelo professor Antonio Cesar de Almeida Santos. 
As atividades síncronas ocorrem no dia 17 de agosto, entre 18h30 e 20h30, e constarão de comentários 
gerais sobre as leituras a serem realizadas pelas e pelos estudantes. 



 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de História 

 

 

 

Para as atividades assíncronas, serão enviados textos para as e os estudantes sobre o conceito “lugares 
de memória”; após a leitura dos textos, as e os estudantes, individualmente, deverão produzir um texto 
que mostre o entendimento sobre o conceito, assim como a possibilidade de sua aplicabilidade ao 
estudo da memória social. Os textos serão enviados por e-mail no dia 17 de agosto e os trabalhos das e 
dos estudantes devem ser entregues ao professor, via e-mail, até as 23h59 do dia 23 de agosto. 
Textos: NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, 10, p. 7-28, 
1993; e ENDERS, Armelle. Les Lieux de Mémoire, dez anos depois. Estudos Históricos, n. 11, p. 133-137, 
1993. 
 
Módulo 3 – Memória, lugares de memória e identidades sociais 
Este módulo constará de 02 (duas) horas de atividades síncronas e de 08 (oito) horas de atividades 
assíncronas, coordenadas pelo professor Antonio Cesar de Almeida Santos. 
As atividades síncronas ocorrem no dia 24 de agosto, entre 18h30 e 20h30, e constarão de comentários 
gerais sobre as leituras a serem realizadas pelas e pelos estudantes. 
Para as atividades assíncronas, serão enviados textos que abordam os temas da memória e identidade 
social para as e os estudantes; após a leitura dos textos, as e os estudantes, individualmente, deverão 
produzir um texto que mostre o seu entendimento sobre memória e suas manifestações sociais. Os 
textos serão enviados por e-mail no dia 24 de agosto e os trabalhos das e dos estudantes devem ser 
entregues ao professor, via e-mail, até as 23h59 do dia 30 de agosto. 
Textos: JULIÃO, Letícia. O SPHAN e a cultura museológica no Brasil. Estudos Históricos, 22 (43), p. 141-
161, 2009; e GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. História, memória e patrimônio. Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, 34, p. 91-111, 2012. 
 
Módulo 4 
Este módulo constará de 02 (duas) horas de atividades síncronas e de 08 (oito) horas de atividades 
assíncronas, coordenadas pela professora Rosane Kaminski 
As atividades síncronas ocorrem no dia 31 de agosto, entre 18h30 e 20h30, e serão destinadas a 
conhecer repositórios digitais com acervos culturais e históricos, bem como a conhecer alguns resultados 
de pesquisas vinculadas a esses acervos. 
Para as atividades assíncronas, serão definidas algumas sugestões de temas e recortes de mini-pesquisa 
possíveis, para que cada aluno faça um levantamento documental nos acervos digitais pertinentes, e 
envie os resultados preliminares dessa pesquisa à professora, via email, até as 23h59 do dia 09 de 
setembro. 
Textos: 
KAMINSKI, Rosane. Os curtas-metragens de Paulo Sacramento e o debate sobre a violência no Brasil dos anos 1990. 
Revista Antíteses, v. 12, p. 698-727, 2019. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/36105 
KAMINSKI, Rosane. Aureliano Silveira entre prensas, penas e nanquins. In: Hilton Costa; Jonas Wilson Pegoraro; 
Milton Stanczyk Filho. (Org.). O Paraná pelo caminho: histórias, trajetórias e perspectivas, v.1. 1ed.Curitiba: O 
Paraná pelo caminho: histórias, trajetórias e perspectivas, v.1, 2017, v. 1, p. 188-233.  
Disponível em: http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/capitulo-de-livro-rosane-kaminski-aureliano-silveira-
entre-prensas-penas-e-nanquins.pdf 
 

Repositórios e acervos digitais a serem visitados: 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 
https://www.mis-sp.org.br/ 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/ 
http://warburg.chaa-unicamp.com.br/ 
http://portacurtas.org.br/ 
http://curtagora.com/ 

 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/36105
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/capitulo-de-livro-rosane-kaminski-aureliano-silveira-entre-prensas-penas-e-nanquins.pdf
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/capitulo-de-livro-rosane-kaminski-aureliano-silveira-entre-prensas-penas-e-nanquins.pdf
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/
https://www.mis-sp.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/
http://warburg.chaa-unicamp.com.br/
http://portacurtas.org.br/
http://curtagora.com/
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Módulo 5 
Este módulo constará de 02 (duas) horas de atividades síncronas e de 08 (oito) horas de atividades 
assíncronas, coordenadas pela professora Rosane Kaminski 
As atividades assíncronas serão: 1) assistir ao vídeo “Paraná em Tese: Histórias contadas pela fotografia” 
no link: https://www.youtube.com/watch?v=vMQoo0Iz4hI; 2) Ler o capítulo 3 da dissertação indicada 
abaixo e fazer anotações articulando o vídeo ao texto lido (uma página), que deverão ser enviadas deverão 
ser enviadas à professora, via email, até as 23h59 do dia 13 de setembro. 
As atividades síncronas ocorrem no dia 14 de setembro, entre 18h30 e 20h30, e contarão com a 
participação de convidados que falarão sobre suas experiências e pesquisas vinculadas a instituições 
culturais de Curitiba. 
Textos: 
CORDEIRO, Noemia Paula F. A Narrativa fotográfica dos álbuns de fotografia de família na Curitiba da 
primeira metade do século XX. Dissertação de Mestrado em História, UFPR, 2019. (ler o Capítulo 3). 
Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/62050 
 
 
Módulo 6 
Este módulo constará de 02 (duas) horas de atividades síncronas e de 08 (oito) horas de atividades 
assíncronas, coordenadas pela professora Rosane Kaminski 
As atividades assíncronas consistem em dar continuidade ao trabalho de “mini-pesquisa” em acervos 
digitais, a partir dos recortes previamente definidos, com elaboração de uma reflexão sobre a 
documentação encontrada (de 3 a 5 páginas). As reflexões sobre a mini-pesquisa deverão ser enviadas à 
professora, via email, até as 23h59 do dia 20 de setembro. 
As atividades síncronas ocorrem no dia 21 de setembro, entre 18h30 e 20h30, quando serão 
apresentados e discutidos os resultados das mini-pesquisas realizadas nos repositórios digitais, a partir 
dos temas e recortes previamente definidos. 
 
Observações: 

1) As atividades síncronas serão realizadas na plataforma Jitsi. 
2) Caso ocorram problemas técnicos que inviabilizem a participação de estudantes nas atividades 

síncronas, os mesmos receberão as devidas informações por e-mail (ou por outra forma de 
comunicação), garantindo o acesso aos conteúdos trabalhados. 
 

 

AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA: 
Os textos e os resultados de pesquisas produzidos pelas e pelos estudantes serão avaliados considerando 
a pertinência dos mesmos aos temas abordados. Todas as atividades serão devolvidas com comentários 
da e do docente responsável pelo módulo e as e os estudantes poderão entrar em contato com a e o 
docente para discutir suas dúvidas em relação à avaliação, caso haja. Cada texto / atividade 
corresponderá a 1/6 da média parcial/final da disciplina. 
A frequência será contabilizada por meio da participação nas atividades síncronas e do envio das 
atividades assíncronas propostas aos e-mails dos professores, exigindo-se ao menos 75% de participação 
no conjunto total das atividades. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vMQoo0Iz4hI
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/62050
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR: 
A Bibliografia básica é a informada no item Procedimentos didáticos e Cronograma de execução (acima). 
 
A Bibliografia complementar (abaixo) poderá ser consultada quando da reabertura da Biblioteca do Setor 
de Ciências Humanas, não sendo requerida para o desenvolvimento do presente Plano de ensino, dado o 
caráter excepcional do período especial instituído pela Resolução 59/2020-CEPE. 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 
HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. A Invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas (SP): Ed. da UNICAMP, 2007. 
 

 

 
Docentes responsáveis pela Disciplina e respectivos contatos: 
Antonio Cesar de Almeida Santos [prof.cesarufpr@gmail.com] 
Rosane Kaminski [rosanekaminski@gmail.com] 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rosane Kaminski 
Assinatura: 

 
 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: Pretende-se atender o disposto no Artigo 6º da Resolução 59/2020-CEPE, que prevê a 
oferta de disciplinas da matriz curricular do Curso de Bacharelado em História – Memória e Imagem, com a finalidade 
de “possibilitar oportunidade de adiantamento do currículo”, seguindo o disposto no Art. 86 da Resolução Nº 37/97-
CEPE”. 
 


