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1 – DA CRIAÇÃO DO CURSO – PROJETO DE EXPANSÃO REUNI   
 
O Curso de História – Memória e Imagem foi criado a partir do projeto REUNI-
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que faz parte do Plano 
de Desenvolvimento da Educação aprovado pelo Congresso Nacional em 2006. 
Com sua proposta apresentada em Reunião Departamental em setembro de 2007, 
a plenária discutiu e deliberou que, desde que atendidas as condições necessárias 
concernentes ao aumento do número de docentes e técnicos-administrativos, bem 
como da infra-estrutura física (salas de aula, laboratórios, salas de professores, 
equipamentos, etc), a plenária departamental se dispunha a discutir a viabilização 
operacional de aumento de vagas na graduação e pós-graduação, a partir da 
oferta de turno noturno de curso de graduação. O aumento das vagas na 
graduação ocorreria de forma gradual, passando das então 60 vagas do curso 
vespertino para 80 vagas, sendo 40 vagas no curso de graduação vespertino e 
mais 40 vagas no curso de graduação noturno. E, conquanto a oferta de um novo 
curso noturno implicaria a contratação de novos professores doutores em 
dedicação exclusiva, também haveria um ganho de vagas na Pós-graduação, visto 
que tais docentes atuariam na graduação e nos cursos de mestrado e doutorado 
em História. Assim aprovada a proposta em Ata Departamental datada de 
setembro de 2007, ao longo de 2008 reuniu-se a Comissão composta pelos 
professores Dr. Magnus Roberto de Mello Pereira, ex-coordenador do Curso 
vespertino de Graduação em História, Dr. Renato Lopes Leite, em 2008 então 
coordenador do Curso vespertino de Graduação em História, Dr. José Roberto 
Braga Portella, então chefe do Departamento de História, e Dr. Antonio Cesar de 
Almeida Santos, ex-representante do SCHLA no Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, que elaborou a PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, BACHARELADO NOTURNO, A SER 
IMPLANTADO A PARTIR DO 1º SEMESTRE DE 2009. A proposta inicial do novo 
curso e os trabalhos da Comissão foram orientados por discussões realizadas no 
âmbito do Departamento de História. Conforme estas discussões, entendia-se a 
necessidade de oferta de um curso de História no período noturno para a 
ampliação de vagas; contudo, esta disposição ainda esbarrava na carência de 
docentes e de infra-estrutura (salas adequadas, mobiliário e equipamentos), 
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elementos estes essenciais para a efetivação da proposta. Os professores do 
DEHIS também entendiam que o curso noturno deveria oferecer uma formação 
distinta da ofertada pelo curso já existente (bacharelado e licenciatura). Neste 
sentido, definiu-se que o novo Curso de Graduação em História, ofertado no 
período noturno, seria um bacharelado estruturado em 03 eixos de formação, 
dadas as novas características de demanda social para os profissionais da 
História. Estes eixos contemplam: i) as relações entre História e Memória, ii) as 
relações entre História e Multimeios e iii) as relações entre História e Imagens. A 
Comissão, portanto, trabalhou embasada nessas proposições gerais, 
apresentando o Projeto Pedagógico do novo Curso de Graduação em História 
(Bacharelado Noturno) à Plenária do Departamento de História em reunião 
realizada no dia 25 de abril de 2008, ocasião em que o Projeto Pedagógico foi 
aprovado. Sob a denominação de BACHARELADO EM HISTÓRIA – MEMÓRIA E 
IMAGEM, o curso iniciou suas atividades em 2009 e foi recentemente reconhecido 
pelo MEC, obtendo avaliação 4 (quatro). Em 2015, o curso passou por uma 
reforma curricular, reduzindo seus eixos de formação para dois: i) a relações entre 
História e Memória e ii) as relações entre História e Imagem. Essa redução se deu 
com o intuito de vocacionar ainda mais o curso às dinâmicas específicas da 
formação de historiadores com condições de atender às novas demandas sociais 
relativas a seu campo de conhecimento: “preservação do patrimônio, assessorias 
a entidades públicas e privadas nos setores culturais, artísticos, turísticos etc.” 
(Parecer CNE/CES nº 492/2001) Essa intensificação dos eixos – Memória e 
Imagem – proporcionou um melhor desenvolvimento das atividades didáticas, 
sobretudo por conta dos trabalhos práticos desenvolvidos pelos estudantes no 
âmbito de sua formação, algo cujo efeito foi sentido no último ENADE, quando a 
nota do curso subiu para 5 (cinco). Como exemplo das atividades que têm servido 
à excelência do curso estão a produção e edição de vídeos, confecção de 
materiais audiovisuais, oficinas voltadas à organização de exposições de artefatos 
históricos etc., todas atividades que dependem, em maior ou menor medida, de 
uma infraestrutura laboratorial, algo que, como relataremos abaixo, ainda está em 
vias de consecução.  
 
 
2 – SITUAÇÃO ATUAL DO CURSO E PERSPECTIVAS DE CONSOLIDAÇÃO 
 
2.1. Dos recursos humanos: 
 
A partir da existência do curso, foram abertas novas vagas para professor Adjunto 
em regime de Dedicação Exclusiva. Até o momento, tivemos a aprovação de 
quatro novos professores com formação interdisciplinar e/ou na área de história e 
imagem para atender às demandas curriculares. Essa ampliação do quadro 
docente, entretanto, ainda não é capaz de suprir todas as especificidades 
previstas na proposta original. Note-se que os professores do DEHIS, além de 
responder palas demandas dos Cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado em 
História, atendem também a outros Cursos de Graduação, com oferta de 
disciplinas obrigatórias nos currículos de Ciências Sociais, Comunicação Social e 
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Geografia, e disciplinas optativas nos currículos de Artes Visuais, Ciências 
Sociais, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Química, Filosofia, Geografia, Letras, Nutrição e Turismo. 
Outra questão apontada nas negociações originais para a efetivação do curso, e 
que em parte foi resolvida, é a contratação de técnicos especializados em som, 
vídeo e tratamento de imagens para atuarem junto aos laboratórios de vídeo 
(LAVI) e didáticos (LAIN), pertencentes ao DEHIS e criados em função das 
demandas do curso noturno. No projeto original do curso estavam previstos dois 
Laboratórios Didáticos, mas apenas 1 deles (o LAVI) foi efetivamente implantado 
(o outro, LAIN, foi um arremedo precário que teve funcionamento mais como sala 
de aula do que como laboratório e em parceria com o Curso de Libras) e, além 
disso, apenas em 2018 um técnico (diretor de fotografia, logo ligado ao tratamento 
de imagens) foi contratado. Essa ausência de 1 laboratório e de técnicos tem 
prejudicado o desenvolvimento dos projetos acadêmicos de caráter teórico-prático 
previstos para a formação profissional dos estudantes. 
 
 
2.1. Da infraestrutura física: 
 
Desde o segundo semestre de funcionamento do curso, temos encontrado 
dificuldades em lotar as turmas do noturno em salas de aula adequadas. O Setor 
de Humanas tem passado por um período contraditório, de ampliação de cursos 
aos quais não corresponde um crescimento do espaço físico disponível para as 
atividades acadêmicas.  
Como aspecto positivo na questão de infraestrutura, em 2009 foram criados um 
laboratórios de vídeo (LAVI) e um laboratório -sala-de-aula (LAIN), já mencionados 
para a realização de atividades acadêmicas de caráter teórico-prático do 
Bacharelado em História – Memória e Imagem, envolvendo projetos audiovisuais e 
exposições. Várias disciplinas e oficinas foram alocadas nestes laboratórios, 
ampliando, a cada semestre, a sua utilização. Entretanto, ainda alguns softwares e 
equipamentos tenham sido comprados, ainda são muito deficitários em relação à 
crescente necessidade do curso. Além disso, em 2016, houve a fusão do LAIN ao 
LAVI, em parte por conta de uma reestrutução dos espaços físicos do Setor de 
Ciências Humanas, em parte por defasagem de equipamentos. O LAVI, cujo 
funcionamento estava localizado em imóvel locado pela Universidade, incorporou 
alguns dos equipamentos ainda utilizáveis do LAIN e passou a ser o único 
laboratório de uso. No final de 2018, por conta da devolução do imóvel alugado 
por parte da Universidade, o LAVI foi realocado em duas salas do terceiro andar 
do ed. Dom Pedro II, que integra o espaço do Setor de Ciências Humanas. A 
disposição espacial melhorou, mas ainda está longe de ser a ideal. Dentre as 
carências a serem supridas para a melhoria do funcionamento do LAVI, estão a 
necessidade de organização de um estúdio de filmagem (que implica rearranjos 
de engenharia – isolantes acústicos e de luz, pintura etc.), a compra de câmeras e 
lentes para filmagem (haja vista que, com o rápido desenvolvimento, esses 
equipamentos acabam se desatualizando em períodos muito curtos de tempo), 
computadores e softwares.     
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3 – QUADRO - ANÁLISE DIAGNÓSTICA E PERSPECTIVA DO CURSO: 

 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
 
Ensino: 
 
Qualificação do corpo docente (100% 
doutores) 
Articulação com os cursos de História 
(vespertino) e com a pós-graduação stricto 
sensu (avaliados positivamente, INEP, 
ENADE e CAPES) 
Existência de laboratórios/salas de aula 
recentemente criados para a realização de 
pesquisas e atividades acadêmicas (LAVI E 
LAIN).  

 
Carência de equipamentos audiovisuais 
adequados às atividades acadêmicas 
desenvolvidas no laboratório de vídeo. 
Número insuficiente de professores 
habilitados na área de visualidades, que é 
uma das especificidades do curso. 
Carência de laboratórios/ de salas de aulas 
adequadas para a produção áudio-visual e 
de exposições. 

• Perspectivas: 
Aquisição de softwares e equipamentos que 
faltam para viabilizar a plena utilização dos 
laboratórios/salas de aula; 
Adaptação de salas de aula às atividades 
do curso a partir da possibilidade de 
expansão física do Setor de Humanas (com 
a futura mudança do Setor de Educação 
para o edifício da Rede Ferroviária) 
Contratação de funcionários especializados 
em som; 
 

 
Pesquisa: 
 
Qualificação do corpo docente (100% 
doutores) 
Revista História: Questões e Debates 
consolidada e positivamente avaliada no 
Qualis-CAPES. 
Boa produtividade dos corpos discente e 
docente em relação à publicação de livros, 
artigos em periódicos e em anais de 
eventos científicos.  
Capacidade demonstrada de aprovar 
projetos junto aos órgãos financiadores 
(UFPR, Fundação Araucária, CNPq, 
CAPES). 
Bolsas de Iniciação Científica para os 
alunos. 
Vagas para alunos voluntários junto ao PET 
do curso de História vespertino. 

 
Número insuficiente de professores para 
atender as demandas em todas as áreas. 
Infra-estrutura física ainda incompleta dos 
laboratórios. 
Falta de manutenção dos equipamentos 
adquiridos para os gabinetes de professores 
e laboratórios. 
Falta de atualização dos equipamentos já 
existentes no LAVI (novas câmeras, 
computadores e softwares) 
 

• Perspectivas: 
Ampliação do espaço físico destinado ao 
curso (gabinetes e salas de aula) 
Complementação do aparato técnico dos 
laboratórios, 
Aumento dos espaços de divulgação da 
produção acadêmica. 
Popularização do mercado editorial de 
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 história. 

Ampliar a capacidade em obter recursos 
(bolsas, financiamentos a projetos e 
laboratórios) 
 

 
Extensão e Cultura: 
 
Qualificação do corpo docente (100% 
doutores) 
  
Realização de grande número de eventos 
científicos abertos às comunidades interna 
e externa, com e sem certificação.  
 

 
Inexistência de infra-estrutura física e de 
espaço físico destinadas atividades de 
extensão. 
 

• Perspectivas: 
Garantir a continuidade de oferta de eventos 
de extensão e outras atividades científicas 
abertos às comunidades interna e externa. 
Expandir a utilização dos espaços físicos da 
UFPR. 

 
Gestão Institucional: 
 
Qualificação do corpo docente (100% 
doutores) 
Um servidor técnico-administrativo na 
secretaria da coordenação do curso. 
 
 

 
 

• Perspectivas: 
Realização de, ao menos, mais um 
concurso para docente habilitado a atender 
às especificidades do curso de História – 
Memória e Imagem. 
 
 

 
Responsabilidade social: 
 
Qualificação do corpo docente (100% 
doutores) 
Preparação de profissionais bem 
qualificados para ingressarem no mercado. 
Desenvolvimento de parcerias institucionais 
para a realização de eventos culturais e 
para a organização de acervos documentais 
(EX: Museu da Imagem e do Som, 
Cinemateca de Curitiba, Fundação Cultural 
de Curitiba, SESC). 
 

 
• Perspectivas: 

Oferta de profissionais bem qualificados ao 
mercado; 
Inserção dos egressos no mercado de 
trabalho; 
Acompanhamento dos egressos depois de 
formados; 
Ampliação do número de bolsas e outros 
auxílios para alunos carentes 
Oferta de cursos de capacitação (docentes 
das redes pública e privada, sindicatos, 
ongs, etc.); 
Continuidade nas parcerias institucionais. 
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4 - DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS 
 
 
Estratégias Objetivo Metas 
ENSINO 
 
Ingresso de 40 novos alunos a 
cada ano (via vestibular e 
PROVAR).  
 
 

 
Qualificar em alto nível as 
atividades de ensino-
aprendizagem. 
Atender à demanda 
crescente de projetos 
acadêmicos do curso de 
Bacharelado em História – 
Memória e Imagem. 
 

 
Formar profissionais 
habilitados em 
correspondência com a 
demanda social atualmente 
existente. 
Promover parcerias 
interdepartamentais para 
atender às especificidades 
do curso, principalmente no 
que tange à área visual. 
.  

PESQUISA 
 
Aumento da produtividade 
científica docente e discente. 
 
 
 

 
Possibilitar o aumento de 
cooperação com grupos de 
pesquisa internos e externos 
à UFPR e da produtividade 
docente e discente. 
Divulgar a produção docente 
e discente em periódicos e 
eventos científicos. 
 

 
Consolidar um grupo de 
pesquisa na área de 
Memória e Imagem, tendo 
em vista a integração do 
bacharelado com os cursos 
de Pós-graduação. 
Ampliar a participação em 
grupos de pesquisas 
externos à UFPR.  
Propiciar condições para 
que os docentes se 
engajem em atividades de 
estágio pós-doutoral no 
país e no exterior. 

EXTENSÃO E CULTURA 
 
Manter e ampliar a oferta de 
eventos científicos e de 
capacitação docente.   
 
 
  

 
 
Manter e ampliar a oferta de 
eventos científicos e de 
capacitação docente. 

 
 
Certificar um maior número 
de assistentes aos eventos 
e cursos de capacitação. 

GESTÃO INSTITUCIONAL 
 
Capacitação de servidores 
técnico-administrativos.  
 
 
 

 
 
Melhorar a 
operacionalização das 
secretarias do 
Departamento e dos Cursos, 
e dos laboratórios de 
pesquisa. 
 

 
 
Certificação dos servidores 
técnico-administrativos e 
contratação de novos 
técnicos especializados. 

RESPONSABILIDADE   
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SOCIAL 
Aprofundar as práticas de 
diagnóstico referentes ao 
impacto na sociedade das 
atividades levadas a efeito 
pelo Curso. 

 
Monitoramento dos 
resultados das atividades do 
Departamento e dos Cursos. 

 
Certificar um maior número 
de assistentes egressos da 
comunidade externa. 
Implantar o 
acompanhamento dos 
egressos 

 
 
 
 
5 – DEFINIÇÃO DO PROPÓSITO DO CURSO  
 
Cumprir as metas propostas no Projeto Pedagógico do Curso. Formar 
profissionais capacitados ao exercício do trabalho do Bacharel em História – 
Memória e Imagem em todas as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da 
natureza do conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e 
difusão. Aliar pesquisa, extensão e ensino, mantendo e ampliando os níveis de 
excelência tradicionais em um Departamento e em Cursos de Graduação e Pós-
Graduação já em plena vigência há mais de trinta anos. Sustentar os níveis da 
produção científica e da formação de pesquisadores que já têm visibilidade 
nacional e internacional há décadas, assim como preservar a qualidade do ensino 
de Graduação, que atende a centenas de municípios em cinco estados. 
 


