
O BOLETIM ACADÊMICO é divulgado tem por finalidade 
sistematizar e divulgar por informações úteis à pesquisa e 
a divulgação da publicação científica entre alunos e 
alunas, ex-alunos e alunas e o professorado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Escola de 
Humanidades da PUCRS. Pretende ser uma forma de 
informações atualizada a partir da colaboração dos 
discentes e docentes das diferentes linhas de pesquisa do 
PPGEDU/PUCRS. O BOLETIM ACADÊMICO  é divulgado na 
primeira semana de cada mês junto a página do PPG/EDU 
ou pelo link: Boletim Acadêmico - PPG Edu/PUCRS

Este é o primeiro número do ano de 2017 produzido pela 
nova Equipe Editorial do Boletim Acadêmico,  estamos 
buscando novas formas para socializar as informações que 
possam nos interessar enquanto acadêmicos do Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Contamos com a 
participação de todos, envie suas ideias, sugestões, 
informações e/ou críticas para o e-mail de um dos membros 
da Equipe Editorial. Que a leitura deste material, seja 
proveitosa.

Equipe Editorial do Boletim Acadêmico

REVISTA EDUCAÇÃO

A revista Educação é uma publicação científica da Faculdade 
de Educação, sob a responsabilidade do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da PUCRS. Tem como 
propósito divulgar a produção científica original de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, propiciando um 
diálogo entre os diferentes campos da educação. Publica 
artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções, 
entre outras contribuições acadêmicas. Mais informações 
em: Revista Educação - PUCRS

REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG) é um periódico científico, editada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) desde 2004. Tem como objetivo publicar estudos, debates e experiências sobre a 
Pós-Graduação e recebe artigos durante todo o ano. Maiores informações: Revista Brasileira de Pós-Graduação

REVISTA EDUCAÇÃO POR ESCRITO

A revista eletrônica Educação Por Escrito do PPGEdu da 
PUCRS tem como objetivo a divulgação de investigações de 
Programas de Pós-Graduação em Educação. Nessa 
perspectiva, a revista assume uma vertente editorial que se 
propõe a publicar, divulgar e fomentar a produção de 
conhecimentos, criando e incentivando publicações 
periódicas próprias, e também através de publicações em 
parcerias com outros Centros de Investigação e Instituições, 
nacionais e estrangeiros. Maiores informações: Revista 
Educação por Escrito - PUCRS
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BOLETIM ACADÊMICO – EQUIPE EDITORIAL

EDITORIAL SUMÁRIO

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

A revista Educação Unisinos tem como objetivo elevar a 
qualidade da produção científica na área educacional, em 
nível nacional e internacional. Publica artigos inéditos, 
resultantes de pesquisas, bem como ensaios teóricos, 
resenhas e entrevistas de pesquisadores do país e do 
exterior. Seu público-alvo são professores dos diferentes 
níveis de ensino e pesquisadores do campo da educação. 
Mais informações em: Educação Unisinos

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

A revista Educação & Realidade da faculdade de Educação da 
UFRGS, publica artigos relacionados às várias áreas do campo 
da educação e suas interfaces com as artes, filosofia, letras, 
ciências sociais e humanas, resultantes de estudos teóricos, 
pesquisas, reflexões sobre práticas concretas ou debates 
polêmicos e atuais. Maiores informações: Educação e 
Realidade
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CADERNOS DE EDUCAÇÃO

Cadernos de Educação é uma publicação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 
(FaE/UFPel). A revista publica textos que possibilitem o debate no interior da pluralidade que se apresenta no 
campo educacional contemporâneo. Além dos artigos que constituem seu núcleo básico, outras modalidades de 
textos são regularmente publicadas como estudos teóricos, reflexões sobre práticas, discussões conceituais etc. 
Mais informações em: Cadernos de Educação

REVISTA EDUCAÇÃO UFSM

A revista Educação (UFSM) destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área de Educação, resultantes de 
pesquisas e práticas educativas refletidas teoricamente. Compreende-se por trabalhos os artigos decorrentes de 
pesquisas teóricas ou empíricas, de experiências pedagógicas e de elaboração de resenhas. Mais informações 
em: Revista Educação - UFSM

QUALIS PERIÓDICOS

EDUCAÇÃO EM REVISTA

Educação em Revista é uma publicação trimestral do Programa de Pós graduação em Educação da Faculdade de 
Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objetivo divulgar conhecimentos 
científicos produzidos no campo da Educação. Publica artigos inéditos que trazem uma efetiva contribuição para 
o avanço da pesquisa educacional. São aceitos manuscritos que apresentem resultados de pesquisas empíricas 
ou teóricas ou revisões críticas sistemáticas e integrativas da produção científica e acadêmica na área. Mais 
informações em: Educação em Revista - UFMG

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

A Revista Brasileira de Educação Básica é um periódico eletrônico, de acesso aberto, para a divulgação 
das experiências escolares e das pesquisas em educação desenvolvidas na escola básica brasileira. Pretende 
publicar textos produzidos pelos(as) professores(as) da educação básica e das universidades brasileiras que 
trabalham em colaboração com os(as) mesmos(as). Mais informações em: Revista Brasileira de Educação 
Básica

REVISTA TEIAS – UERJ

Teias tem como escopo a publicação de trabalhos científicos/acadêmicos originais, o incentivo à pesquisa e ao 
debate da área da Educação, centrados nas suas relações com a sociedade. Teias publica artigos inéditos de 
autores brasileiros ou estrangeiros. Sendo organizada por números temáticos, aceita, portanto, apenas trabalhos 
que estejam dentro do campo de pertinência do tema proposto. Mais informações em: Revista Teias - UERJ

REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA – USP

Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que 
aceita, para publicação, artigos inéditos na área educacional resultantes de pesquisa de caráter teórico ou 
empírico, bem como revisões da literatura de pesquisa educacional. Mais informações em: Revista Educação e 
Pesquisa
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http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
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#TEAR: REVISTA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia é uma 
publicação científica do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). O propósito 
da revista #Tear é divulgar a produção científica de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, propiciando um 
diálogo entre os diferentes campos da educação profissional, 
em suas relações com a ciência e a tecnologia. A revista 
publica artigos, resenhas, entrevistas, entre outras 
contribuições acadêmicas. Dossiê: INCLUSÃO DIGITAL 
Prazo final para submissão: 31 de março de 2017
Previsão de publicação: julho de 2017
Mais informações em: Revista Tear

REVISTA EDUCAÇÃO EM DEBATE

A Revista Educação em Debate do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Brasileira, pertencente à 
Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do 
Ceará – UFC, recebe trabalhos originais e inéditos sob forma 
de artigo técnico-científico, ensaios, resenhas, entrevistas e 
reflexões sobre pesquisa, ensino ou extensão cuja 
abordagem esteja relacionada com temas da área de 
Educação em geral, Filosofia da Educação, Sociologia da 
Educação, Psicologia da Educação, História da Educação.
Prazo final para submissão: 28 de fevereiro de 2017
Mais informações em: Revista Educação em Debate - UFC

REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS – EDUCAÇÃO (RCH)

A Revista de Ciências Humanas - Educação (RCH) é um 
periódico semestral vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação stricto-sensu em Educação - Mestrado em 
Educação da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Câmpus de Frederico Westphalen- RS 
(PPGEDU/URI-FW). Tem por objetivo divulgar a produção 
científica na área da Educação estimulando o diálogo e o 
debate entre os pesquisadores da área de Educação. 

Dossiê: EPISTEMOLOGIAS E FORMAÇÃO DOCENTE
Prazo final para submissão: 15 de julho de 2017
Previsão de publicação: julho de 2017

Dossiê:  POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E GÊNERO: A 
EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DA MULHER 
NA SOCIEDADE
Prazo final para submissão: 15 de agosto de 2017
Previsão de publicação: dezembro de 2017
Mais informações em: Revista de Ciências Humanas (RCH)

EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

A revista eletrônica Educação, Cultura e Sociedade, é uma 
iniciativa do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus 
universitário de Sinop. Tem como objetivo a divulgação de 
conhecimentos científicos, por meio da publicação de 
trabalhos oriundos de estudos, pesquisas, experiências 
didático-pedagógicas e/ou de extensão sobre as temáticas 
relacionadas à área de Educação como: Formação de 
Professores, Movimentos Sociais, Políticas Públicas 
Educacionais, Educação e Tecnologia, Infância e Relações 
com o Saber, Ambiente, Cultura, Sociedade, 
Ensino-Aprendizagem, dentre outras temáticas afins. 

Dossiê: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Prazo final para submissão: 30 de abril de 2017
Mais informações em: Revista Educação, Cultura e 
Sociedade
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REVISTA EDUCERE et EDUCARE

A Revista Educere et Educare Periódico do curso de 
Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Unioeste, recebe trabalhos originais e inéditos para o Dossiê: 
Análise do Comportamento, Educação e Contemporaneidade.
Prazo final para submissão: 28 de fevereiro de 2017
Mais informações em: Revista Educere

REVISTA OBSERVATÓRIO - UFT

A Revista Observatório é uma publicação quadrimestral do 
Núcleo de Pesquisa e Extensão Observatório de Pesquisas 
Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (OPAJE) da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) que tem como missão atuar na 
promoção da discussão acadêmica e de estudos 
interdisciplinares avançados no campo da Comunicação, do 
Jornalismo e da Educação. 

Dossiê: COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
Prazo final para submissão: está recebendo artigos e 
resenhas até 28 de fevereiro de 2017.
Previsão de publicação: edição maio-agosto  de 2017
Mais informações em: Rev. Observatório

EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL

A ETD – Educação Temática Digital é uma publicação 
eletrônica multidisciplinar, que se dedica à publicação de 
artigos da comunidade científica nacional e internacional que 
investiguem questões de interesse do campo educacional e 
áreas afins. O propósito da revista é possuir um escopo 
multidisciplinar atendendo todas as áreas que permeiam a 
Educação. Fluxo contínuo.

Chamada Pública Para Dossiês
Está aberta chamada pública para propostas de dossiês, sob 
demanda espontânea, para serem publicados nos anos de 
2018 e 2019. Para cada ano, serão selecionadas e publicadas, 
no mínimo, duas propostas. As propostas de dossiês devem 
ser encaminhadas até 31 de maio de 2017. Mais 
informações em: Periódicos UNICAMP
 

http://seer.canoas.ifrs.edu.br/seer/index.php/tear
http://www.periodicosfaced.ufc.br/index.php/educacaoemdebate/index
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/index
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/index
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/index
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/index
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/index
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/announcement
https://sistemas2.uft.edu.br:8004/index.php/observatorio/announcement/view/84
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/index
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III COLÓQUIO FRANCO-LATINOAMERICANO DE 
PESQUISA SOBRE DEFICIÊNCIA 

O III Colóquio Franco-Latinoamericano de Pesquisa Sobre 
Deficiência ocorrerá na cidade de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul/Brasil, na Pontifícia Universidade Católica nos dias 9, 
10 e 11 de março de 2017. O tema central nesta edição será 
Igualdade e Dignidade. Visite a página do evento para 
maiores detalhes: 
http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/

XXVIII SIMPÓSIO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO

Será promovido pela Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação – Anpae em parceria com o Centro 
de Educação da UFPB, que ocorrerá no período de 26 a 
28/04/2017, na  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João 
Pessoa - Paraíba - Brasil.  Mais informações: 
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html

XV SEMINÁRIO TEMÁTICO: Cadernos Escolares de 
Alunos e Professores e a História da Educação 
Matemática (1890 – 1990)

O XV Seminário Temático, a ser realizado na Universidade 
Federal de Pelotas, entre os dias 29-30 de abril e 1º de 
maio de 2017, constitui-se, como é finalidade principal dos 
seminários, como um momento de encontro de  vários 
grupos de pesquisa de cursos de pós-graduação presentes 
em duas dezenas de estados brasileiros, além de parceiros 
internacionais interessados na história da educação 
matemática. Mais informações: 
http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
O Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE), 
acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2017, na cidade de João 
Pessoa (PB). Visite a página para maiores detalhes: 
http://www.ixcbhe.com/

4to CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS 
SOCIALES

FLACSO convoca el IV Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales que se celebrará en la sede 
de FLACSO España en la ciudad de Salamanca, los días 
17,18 y 19 de julio de 2017. El objetivo del congreso es 
reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales 
en América Latina y explorar los aportes académicos que 
se pueden hacer desde la región. Mais informações em: 
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-lati
noamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017 

CONFERÊNCIA MUNDIAL DAS HUMANIDADES - Bélgica 
O evento ocorrerá entre os dias 6 a 12 de Agosto de 2017.  
Para maiores informações, visite a página: 
http://www.humanities2017.org/en#content-section 

III CONGRESSO INTERNACIONAL OBSERVARE
O OBSERVARE é uma unidade de investigação da Universidade 
Autónoma de Lisboa, convoca um Congresso Internacional a 
realizar nos dias 18 e 19 de Maio de 2017. Mais informações: 
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/

PORTO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN 
EDUCATION

A 1ª edição da Conferência Internacional do Porto de 2017 
sobre Pesquisa em Educação será realizada no Politécnico do 
Porto, Portugal, de 19 a 21 de Julho de 2017. Submissões de 
trabalhos até dia 15/01/2017. Mais informações em: 
https://porto-icre2017.eventqualia.net
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EVENTOS ACADÊMICOS

ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O encontro se constitui em uma importante instância de 
diálogo e cooperação no campo da educação e das ações 
relacionadas ao meio ambiente e a sociedade. O evento terá 
como sede em 2017, a cidade de Curitiba, capital do Estado do 
Paraná, coordenado pela Universidade Federal do Paraná em 
parceria com diversas instituições e redes de educadores 
ambientais, ocorrerá entre os dias 17 e 19 de MAIO de 2017. 
Mais informações: http://www.epea2017.ufpr.br/

II SEMINÁRIO VAMOS FALAR DE GÊNERO? 
TRANSGENERIDADES, FEMINISMOS E DIREITOS CIVIS

O Vamos Falar de Gênero é um seminário fruto das discussões 
realizadas pelo GELTED-Grupo de Estudos de Linguagem, 
Tecnologia e Diversidade,sob coordenação do prof. Dr. Dánie 
Marcelo de Jesus, no Programa de Pós Graduação em Estudos 
da Linguagem-PPGEL, da UFMT. Ocorrerá entre os dias 3 e 5 de 
abril de 2017 na  Universidade Federal do Mato Grosso. 
Veja mais informações: 
http://vamosfalardegeneroii.blogspot.com.br/

XII SEMINÁRIO JOGOS ELETRÔNICOS, EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Estão abertas inscrições e chamadas de trabalhos para o 
XII SJEEC que vai acontecer 08 e 09 de maio de 2017, em 
Salvador/BA. Data máxima para encaminhamento dos 
Papers: 31/01/17  Visite o site para obter mais 
informações:
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/20
17/home 

I SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

Será realizado nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2017, 
propõem-se a refletir sobre os processos inclusivos nos 
diferentes espaços educativos, considerando os processos 
de ensino e de aprendizagem como centrais para a 
inclusão sócio educacional dos sujeitos com deficiência. 
Mais informações: Seminário LBEI

http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/
http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/
http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/
http://www.ixcbhe.com/
http://www.ixcbhe.com/
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.humanities2017.org/en#content-section
http://www.humanities2017.org/en#content-section
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
http://www.epea2017.ufpr.br/
http://vamosfalardegeneroii.blogspot.com.br/
http://vamosfalardegeneroii.blogspot.com.br/
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2017/
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CHAMADA PÚBLICA 22/16 - CNPq
APOIO A PESQUISA E À INOVAÇÃO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS, SOCIAIS E SOCIAIS APLICADAS

A presente Chamada tem por objetivo apoiar atividades de 
pesquisa de excelência, inovadoras e criativas, nos temas 
elencados nas Linhas de Pesquisa, com foco em Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. As propostas devem 
apresentar abordagem multi e interdisciplinar, com vistas a 
aportar novos conhecimentos sobre os referidos temas e a 
fornecer contribuições efetivas para solução de problemas 
nacionais.  O período de inscrição desta chamada vai até o 
dia 23 de Janeiro de 2017. Mais informações em: Chamadas 
Públicas - CNPq

PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (PNPG – 
2011/2010)

O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 tem 
como objetivo definir novas diretrizes, estratégias e metas 
para dar continuidade e avançar nas propostas para política 
de pós-graduação e pesquisa no Brasil. Fora designada uma 
Comissão Especial para acompanhar e monitorar a 
implantação do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG- 
2011-2020) está em uma nova fase. Com a composição 
atualizada pela Portaria nº 203 publicada no último mês de 
novembro/2016, o grupo iniciou análise sobre os cinco 
primeiros anos do período de abrangência do plano. Mais 
informações em: Comissão Especial - PNPG

BOLSAS DE ESTUDO

PROGRAMA EUROINKA

O programa EuroInka é um fruto do já consolidada Erasmus 
Mundus, responsável por coordenar muitos projetos de 
mobilidade acadêmica e bolsas de estudo partindo da 
Comissão Europeia. O EuroInka está com inscrições abertas 
para vários níveis de escolaridade e, para os estudantes 
brasileiros, para pós-graduação (mestrado, PhD e 
pós-doutorado), desde que não tenham se formado em 
alguma instituição parceira. Há vagas também para 
trabalhadores da área acadêmica ou administrativas de 
entidades não-associadas ao Erasmus, assim como para 
refugiados. As inscrições vão até 28 de fevereiro de 2017. 
Mais informações em: https://www.euroinka.eu/
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

CURSO DE VERÃO NA UNIVERSIDADE DE ENDIBURGO

A Universidade de Edimburgo, na Escócia, está promovendo 
uma competição que dará quatro bolsas para cursos de 
verão da instituição. As inscrições serão recebidas até 27 
de janeiro. Os cursos serão realizados em julho deste ano. 
São contemplados todos os cursos que sejam realizados na 
cidade de Edimburgo e que tenham até quatro semanas de 
duração – há oportunidades na área de artes, 
empreendedorismo, sociologia, música, cinema ou filosofia. 
No total, são 27 possibilidades de cursos – confira aqui a lista 
completa. A bolsa cobre todas as taxas do programa, mas 
outros gastos como acomodação e passagens aéreas é de 
responsabilidade do estudante. Para concorrer, é preciso 
fazer um teste de conhecimentos gerais, uma avaliação do 
nível de inglês, enviar currículo e carta de motivação (Faça 
sua inscrição aqui). Mais informações em: Universidade de 
Edimburgo

DOUTORADO EM CIÊNCIAS HUMANAS

Bielefeld Graduate School in History e Sociology (BGHS), uma 
parceria entre o Departamento de História e a Faculdade de 
Sociologia da Universidade de Bielefeld, oferece duas vagas 
para pesquisadores em nível de doutorado interessados em 
realizar uma estadia de até quatro meses na instituição. As 
bolsas de estudos, no valor mensal de 1.200 euros, serão 
oferecidas no período entre 1º de abril e 31 de julho de 
2017. Podem se candidatar doutorandos de universidades 
brasileiras das áreas de história, sociologia, ciências políticas 
e antropologia social. Para se inscrever, é preciso enviar uma 
carta de recomendação, currículo, histórico acadêmico e 
resumo do projeto pelo site até o dia 15 de janeiro. As 
inscrições vão até 28 de fevereiro de 2017. Mais 
informações em: 
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fe
llowships.html

ORANGE TULIP SCHOLARSHIP BRAZIL

Na edição 2017, o OTS Brazil oferece mais de 80 bolsas 
parciais e integrais exclusivas para brasileiros em diversas 
universidades holandesas. São mais de 30 instituições 
participantes e os benefícios podem chegar até 50 mil euros, 
entre anuidades e ajuda de custo. Para candidatar-se é 
necessário comprovar bom desempenho acadêmico, 
conhecimentos avançados na língua inglesa e atender os 
requisitos específicos da instituição de ensino superior 
holandesa do seu interesse. As inscrições seguem até o dia 
1º de abril de 2017, e fique atento ao prazo de cada 
universidade. Mais informações em: www.nesobrazil.og/ots

http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6902
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6902
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6902
http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8190-comissao-realiza-analise-sobre-os-primeiros-5-anos-do-plano-nacional-de-pos-graduacao
https://www.euroinka.eu/
http://www.summerschool.ed.ac.uk/courses-and-fees/course-search
http://www.summerschool.ed.ac.uk/courses-and-fees/course-search
http://bit.ly/2h1tKwd
http://bit.ly/2h1tKwd
http://bit.ly/2h1tKwd
https://sqore.com/opportunity/ca-foscari-university-study-english-taught-degrees-in-venice?utm_source=UMC&utm_medium=EstudarFora&utm_campaign=CaFoscariFee_
https://sqore.com/opportunity/ca-foscari-university-study-english-taught-degrees-in-venice?utm_source=UMC&utm_medium=EstudarFora&utm_campaign=CaFoscariFee_
https://sqore.com/opportunity/ca-foscari-university-study-english-taught-degrees-in-venice?utm_source=UMC&utm_medium=EstudarFora&utm_campaign=CaFoscariFee_
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
http://www.nesobrazil.og/ots
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ATIVIDADES CULTURAIS

FESTIVAL
 PORTO VERÃO ALEGRE

A 18ª edição do festival ocorre entre os dias 7 de 
janeiro e 19 de fevereiro. Reúne uma série de 
espetáculos teatrais com valores acessíveis. Ingressos 
a venda a partir do dia 3 de janeiro e espetáculos 
entre os meses de Janeiro e Março. Para 
informações sobre pontos de venda, espetáculos e 
valores, acesse:  http://www.portoveraoalegre.com.br/

EXPOSIÇÕES

Calçadas - Pedras, memórias e pulsações: A 
exposição da fotógrafa Vera Carlotto pode ser 
conferida no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - Margs (Praça da Alfândega, s/nº), de 17 de 
novembro a 15 de janeiro de 2017, de terças-feiras a 
domingos, das 10h às 19h. A entrada é franca.

Itinerários: A exposição de Lenora Rosenfield pode ser 
visitada nas galerias João Fahrion, Ângelo Guido e Sala 
Pedro Weingärtner, no 2º andar do Margs (Praça da 
Alfândega, s/nº), de 22 de novembro a até 15 de janeiro 
de 2017, de terças-feiras a domingos, das 10h às 19h.

Exposicão-festa: Para celebrar seu aniversário de 
quatro anos de atividades e encerrar a temporada de 
2016, a Galeria Duque (R. Duque de Caxias, 649) 
promove a exposição de 1º de dezembro a 21 de 
janeiro de 2017. A entrada é franca.

Sensível leveza: A obra do pintor, desenhista, 
gravador e arquiteto Carlos Mancuso é destaque na 
exposição que pode ser vista na Pinacoteca Aldo 
Locatelli (praça Montevidéu, 10). Com visitações de 
segundas a sextas-feiras, das 9h às 12h e das 
13h30min às 18h, o material pode ser visto até 27 de 
janeiro.

A voz das cores - aquarelas: A exposição de José 
Lutzenberger pode ser visitada na Pinacoteca Ruben 
Berta (R. Duque de Caxias, 973), no Centro Histórico de 
Porto Alegre até dia 24 fevereiro de 2017, de segundas 
a sextas-feiras, das 10h às 18h. A entrada é franca.
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Iberê Camargo: diálogos no tempo: A Fundação 
Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000) recebe a 
mostra do dia 9 de março até 26 de março de 2017. 
Outras informações disponíveis em: 
http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx

Uma possível História da Arte no Rio Grande do Sul: 
a emergência de um sistema da arte local: O Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, dando 
continuidade ao programa de exposições do acervo 
permanente do museu, inicia o ano com um projeto 
elaborado pelos núcleos do museu com o objetivo de 
apresentar obras da coleção do acervo do MARGS que 
são importantes para a configuração da constituição 
do cenário artístico do nosso estado. Será apresentada 
na Galeria Aldo Locatelli, de 3 de janeiro a 4 de abril, 
com entrada franca.

Deriva-se: A mostra da fotógrafa gaúcha Charlene 
Cabral pode ser visitada de 26 de novembro até 15 de 
janeiro de 2017, de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; 
aos sábados, das 10h às 20h, e aos domingos, das 10h 
às 18h, na Galeria Ecarta (Av. João Pessoa, 943). A 
entrada é franca.

Múltiplos Olhares: O Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli inaugura dia 3 de janeiro, às 
18h30min, a exposição MÚLTIPLOS OLHARES: 21 
FOTÓGRAFOS. O trabalho ocupará a galeria Iberê 
Camargo do MARGS, com imagens de autoria de 
diversos fotógrafos. Entrada franca. Outras 
informações disponíveis em: 
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-di
versidade-por-meio-da-fotografia/

http://www.portoveraoalegre.com.br/
http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx
http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-diversidade-por-meio-da-fotografia/
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-diversidade-por-meio-da-fotografia/
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-diversidade-por-meio-da-fotografia/

