
REGULAMENTO INTERNO DO LADHIS – LABORATÓRIO DE DOCÊNCIA 
EM HISTÓRIA DA PUCPR 

 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

Art. 1.o - O LADHIS – Laboratório de Docência em História é um espaço que se 
destina ao ensino, pesquisa e extensão e está ligado ao curso de Licenciatura 
em História da PUCPR. 

Art. 2.o – LADHIS – Laboratório de Docência em História tem como objetivo  

I) Discutir a prática da docência da História na Educação Básica e a formação 
do professor de História. 

II) Orientar os discentes do curso de História na elaboração de recursos 
didáticos pedagógicos na área de História da Educação Básica, de forma a 
aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. 

III) Organizar um acervo bibliográfico relacionado ao de forma a contribuir para 
o desenvolvimento de pesquisas e reflexões sobre a ação da docência em 
História. 

 
 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3.o – Ao LADHIS – Laboratório de Docência em História compete: 

I) Organizar e promover cursos de extensão, simpósios, ciclos de 
debates na área da docência em História.  

II) Realizar pesquisas nos campos da docência em História. 
III) Constituir e resguardar acervos documentais, iconográficos e 

bibliográficos de forma dispor de uma gama variada de fontes para o 
desenvolvimento de pesquisas na área da docência em História. 

IV) Capacitar, de forma técnica e acadêmica, docentes e discentes para 
as atividades desenvolvidas pelo LADHIS, de forma a organizar e 
conservar os materiais documentais de sua propriedade; bem como 
construir meios de divulgar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão realizadas pelo LADHIS. 

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 4.o – O LADHIS – Laboratório de Docência em História, vinculado ao curso 
de Licenciatura em História e subordinado à Pró-Reitoria de Graduação 
compreende: 

a) Uma coodenadoria de estudos e pesquisa. 
b) Uma divisão técnica-científica. 



Art. 5.o – A coordenadoria de estudos e pesquisa com funções normativas, de 
organização e supervisão é composta por: 

a) Um professor coordenador, designado pela Pró-Reitoria Acadêmica e 
indicado pelo coordenador do curso de História.  

b) Professores pesquisadores que atuam no curso de Licenciatura em 
História. 

Art. 6.o – Cabe à coordenadoria de pesquisa: 

I) Estabelecer as diretrizes gerais de atuação do LADHIS. 
II) Organizar os planos anuais de atuação do LADHIS. 
III) Zelar pelo andamento adequado e de qualidade do desenvolvimento 

das atividades do LADHIS. 
IV) Orientar as políticas de pesquisas e atividades acadêmicas tais 

como, seminários, ciclos de debates, grupos de estudos, ciclos de 
cinema, cursos de extensão a serem realizadas pelo LADHIS. 

Art. 7.o – A divisão técnica-científica do LADHIS é composto por docentes e 
discentes que atuam junto ao curso de Licenciatura em História da PUCPR. 

 

DOS ESTUDOS E PESQUISAS 

Art.8º - O LADHIS – Laboratório de Docência em História é aberto a todos os 
docentes e discentes da PUCPR que nele queiram desenvolver estudos 
projetos de pesquisa nas áreas que o caracterizam.  

Art.9º - O LADHIS – Laboratório de Docência em História poderá receber 
pesquisadores visitantes de outras IES, desde que aprovados pela 
coordenadoria de pesquisa e respeitadas as normas da IES.  
 
 
DA DIVISÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Art.10 - São áreas técnico-científicas do LADHIS – Laboratório de Docência 
em História as diretamente ligadas ao desenvolvimento de pesquisa e estudos:  

a) Arquivos Históricos.  
b) Documentos Iconográficos.  
c) Acervo bibliográfico. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.11 - Os casos omissos do presente Regulamento são resolvidos pelo 
Colegiado do curso de História em consonância com a Pró-Reitoria Acadêmica. 



Art.12 - O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação de sua 
aprovação.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


