
O BOLETIM ACADÊMICO tem por finalidade sistematizar 
e divulgar informações úteis à pesquisa e divulgação de 
publicações científicas, assim como eventos culturais para 
alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas e ao professorado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola 
de Humanidades da PUCRS. A intenção é passar 
informações atualizadas 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

Estimados(as) colegas, encaminhamos a segunda edição do Boletim 
Acadêmico elaborada pela nova Equipe Editorial, formada pelas alunas 
Luciene Maldonado, Lucia Diniz, Carolina Pessano e Lilian Alves 
Schmitt. Dando continuidade ao trabalho coletivo, auxiliando os 
pós-graduandos em informações relevantes à produção acadêmica e 
científica, que são de grande importância à todos do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da PUCRS. 
Acreditamos na construção e na lógica cooperativa, desse modo 
estamos disponíveis e abertos às sugestões e contribuições  sobre 
eventos acadêmicos, revistas, periódicos e programação cultural! 
Desejamos contribuições de todos do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, com envio de suas ideias, informações e/ou críticas para o 
e-mail de um dos membros da Equipe Editorial. 
Nesta edição destacamos chamadas para publicações e eventos. 
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 inédita e original de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, oportunizando 
diálogos entre os diferentes campos da educação. Com 
publicações de artigos e ensaios inéditos, resenhas, 
entrevistas, traduções, entre outras contribuições 
acadêmicas. Maiores 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 apresenta 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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EDITORIAL SUMÁRIO

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

A revista Educação Unisinos, da Universidade do Vale dos 
Sinos, 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.  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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http://www.pucrs.br/humanidades/ppgedu/revistas
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced
http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index


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. 
Maiores informações em: Cadernos de Educação
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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. Maiores 
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. Maiores 
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). Maiores 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. Maiores 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. Maiores informações em: Revista Educação e Pesquisa
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REVISTA EDUCAÇÃO EM FOCO - UEMG
A revista Educação em Foco é um periódico científico quadrimestral do Programa de Pós-graduação em Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), editada com o apoio do Centro de 
Comunicação da FaE/UEMG, que tem como finalidade socializar resultados e contribuições de pesquisas e de 
estudos sobre temáticas candentes do campo educacional na atualidade e em outros momentos históricos. 
Compreende as questões educacionais brasileiras e de outras partes do mundo como questões complexas, 
multifacetadas, que exigem abordagens e contributos de diversos campos de conhecimento das ciências 
humanas. Maiores informações em:  http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/index
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=en&nrm=iso
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
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LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO! 
Dúvidas sobre Qualis? Acesse: 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis

REVISTA DIGITAL VOZES DOS VALES - UFVJM 
Envio de Artigos Científicos: 01/02/2018 a 20/03/2018 OU 30 (trinta) primeiros artigos científicos submetidos neste período.
E-mail: vozes@ufvjm.edu.br
Temática Multidisciplinar (Área - Educação): “Pesquisas Doutorais Educacionais”
Edição: maio/2018.
Idiomas dos artigos: Português, Espanhol e/ou Inglês.
Maiores informações: www.ufvjm.edu.br/vozes

CHAMADA DOSSIÊ TEMÁTICO REVISTA MOMENTO - DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO

A proposta deste dossiê é apresentar artigos científicos de autores que estejam desenvolvendo pesquisas sobre o campo da 
Política Educacional de Formação de Professores no Brasil. Os discursos que abordam a formação de professores apontam 
para um enfraquecimento das licenciaturas nas universidades, para uma perspectiva de formação docente bastante 
pragmática e para o acirramento da adoção de políticas meritocráticas e gerencialistas no campo educacional. Nesse sentido, 
a intenção do presente dossiê é apresentar importantes discussões acerca da temática, que podem subsidiar o debate acerca 
do campo das políticas de formação docente a partir dos estudos e problematizações realizadas pelos autores.
Prazo para o envio de textos: 30 de maio de 2018
Previsão de publicação: Agosto de 2018
Maiores informações: https://www.seer.furg.br/momento/announcement

CHAMADA DE TRABALHOS - LITERATURA: REVISTA SCRIPTA - V. 22, N.46 / 2018 - CIDADE NA LITERATURA

Tema: A cidade na literatura

A revista Scripta (PUC Minas, Brasil) propõe número temático dedicado ao estudo da cidade na literatura. Sugere-se uma 
reflexão sobre a utilização da cidade como estratégia narrativa, entendendo a cidade como o espaço em que o fato e a 
imaginação se fundem, em que a unicidade e o fragmentário coexistem, aceitando e contemplando as diferenças. Busca-se, 
também, um aprofundamento nas análises de utopias e distopias, maneiras de entender como os discursos contemporâneos 
caracterizam e entendem a cidade levando em conta a sua polifonia, mescla de estilos, suas significações e ressignificações, 
na tentativa de decifrar a polis situada no limite entre a realidade e a ficção

Prazo para submissão dos originais: 30 de março de 2018 

Maiores informações pelo: http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/index ou pelo e-mail: cespuc@pucminas.br.

EVENTOS ACADÊMICOS

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, CULTURA, SOCIEDADE E PODER
Local: CAMPUS UFG JATAÍ 
Data: de 23 a 25 de setembro
Inscrições: MARCO/2018
Maiores informações: congressohistoriajatai.org

44º ENAPEF/ 28º CONGRESSO CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA / 7º FÓRUM DE MOBILIZAÇÃO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR / 4º ENCONTRO COMUNITÁRIO SOBRE ATIVIDADE FÍSICA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE.
Maiores informações: sessaocientifica@apefrs.com.br/

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.ufvjm.edu.br/vozes
https://www.seer.furg.br/momento/announcement
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/index
http://congressohistoriajatai.org/
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X ENCONTRO NACIONAL PERSPECTIVAS DO ENSINO DE 
HISTÓRIA E XXIII JORNADA DO GT DE ENSINO DE 
HISTÓRIA E EDUCAÇÃO DA ANPUH/RS
O evento tem como objetivo ampliar o diálogo da história 
escolar e acadêmica com a diversidade da vida, 
demarcando não só a pluralidade de todos os sujeitos, 
saberes, práticas, conhecimentos e técnicas, como também 
o papel do/a professor/a de História em tempos de 
cerceamento da liberdade de ensinar.
Data: 16, 17 e 18 de julho de 2018.
Local: Faculdade de Educação/UFRGS
Maiores informações: 
http://www.xperspectivas.com.br/site/capa

SEMINÁRIO AVALIAÇÃO NA/DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
DEBATES E EMBATES PRESENTES NO CENÁRIO 
NACIONAL 
O Seminário tem como objetivo analisar proposições de 
avaliação da educação infantil que se fazem presentes no 
debate nacional, difundidas por gestores públicos, 
profissionais da educação, estudiosos e pesquisadores do 
campo da educação infantil. 
Data: 20/03/2018 
Local: Auditório da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo. 
Maiores informações: 
http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/eventos/detalhado
.asp?num=3429

ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE 
ENSINO
Para onde vai a Didática? O enfrentamento às abordagens 
teóricas e desafios políticos da atualidade foi o tema 
escolhido após debate entre os representantes da Didática 
e práticas de ensino de vários estados brasileiros. Com o 
tema gerador pretende-se refletir e discutir sobre 
diferentes formas de se interpretar o fenômeno do ensino, 
pensando em novas abordagens didáticas que superem o 
modelo transmissivo conteudista.
Data: De 3 a 6 de setembro de 2018. 
Local: UFBA, Salvador/Bahia. 
Maiores informações: 
https://xixendipesalvador.ufba.br/xix-endipe
 

VII SEMINÁRIO CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: 
RESISTÊNCIAS E OCUPA(AÇÕES) NOS ESPAÇOS DE 
EDUCAÇÃO
O seminário busca trazer para o cenário de debates as 
práticas, presentes em diversas instâncias sociais, 
implicadas na produção de políticas voltadas ao fazer viver, 
à medicalização, à promoção da saúde, à juvenização, à 
beleza, à heteronormatividade, por exemplo, temas 
relacionados ao controle dos corpos e, nele, dos gêneros e 
das sexualidades, entre outras temáticas que tem ganhado 
espaço no cenário social. 
Data: 19 a 21 de setembro de 2018. 
Local: Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Maiores informações: 
http://www.7seminario.furg.br/index.php/inicio

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM 
CULTURA E SOCIEDADE 
Promovido pelo CLAEC (Centro Latino-Americano de 
Estudos em Cultura), Instituto Conexão Sociocultural e 
UFPel (Universidade Federal de Pelotas), o evento 
encontra-se com chamada de trabalhos em aberto e 
inscrições para ouvintes. 
Local: Ocorrerá na cidade de Pelotas/RS.
Data:  De 17 e 19 de abril de 2018.
Maiores informações:  https://cipcs2018.wixsite.com/icipcs

CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIAS/ ENCONTRO DE PESQUISADORES EM 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
O evento tem como objetivo proporcionar à comunidade da 
área a integração e o compartilhamento de ações que 
pesquisadores/instituições realizam para promover 
melhoria no ensino-aprendizagem na EaD ou presencial, 
por meio da incorporação de tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 
Data: O evento ocorrerá em duas etapas, sendo uma virtual 
e outra presencial, compreendendo o período de 26 de 
junho a 13 de julho de 2018. A etapa virtual ocorre por meio 
de Ambiente Virtual de Aprendizagem e de modo articulado 
a webconferências pré-agendadas. A etapa presencial 
ocorre entre os dias 11 (abertura) e 13 de julho de 2018.
Local: UFSCAR, São Carlos-SP.
Maiores informações: http://cietenped.ufscar.br/
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X SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E IV COLÓQUIO 
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O II ENCONTRO DE 
REDES DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
O tema, Pesquisa, Pós-graduação e internacionalização: 
Contextos, demandas e horizontes reunirá pesquisadores e 
profissionais da educação oportunizando o debate e 
reflexão sobre as políticas educacionais e o processo de 
formação docente. Por outro lado, o colóquio possibilitará 
a divulgação da pesquisa em uma perspectiva nacional e 
internacional, ampliando o espaço de interlocução dos 
estudos conduzidos na URI e nas diferentes IES 
representadas. Ainda o Encontro de Redes de Pesquisa em 
Educação promoverá o encontro e a troca de saberes entre 
redes de pesquisa tendo a internacionalização como fio 
condutor dos processos de investigação. 
Data: 26 a 28 de setembro de 2018.
Local: Câmpus da URI de Frederico Westphalen.  
Maiores informações: 
http://www.anped.org.br/content/x-sincol-simposio-nacion
al-de-educacao-e-iv-coloquio-internacional-de-politicas-edu
cacionais

III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE HUMANIDADE, 
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
O congresso pauta a temática Produção e democratização 
do conhecimento na Ibero-América,remetendo a 
discussões e ações político-sociais que visam a debater a 
construção, acesso e circularidade dos conhecimentos 
nesse espaço. A socialização desses resultados pode trazer 
contribuições substantivas para qualificar as práticas 
instaladas, para ressignificá-las. Deseja-se com esse evento, 
além de problematizar o tema tem pauta, a socialização de 
experiências docentes, tanto da sala de aula, quanto da 
pesquisa acadêmica, trabalhos cujos resultados façam usos 
de bases ligados à Educação Básica, materiais didáticos, 
Parâmetros Curriculares Nacionais, Propostas Curriculares 
Estaduais e até mesmo municipais. Como indutora dessa 
formação, a UNESC busca promover espaços para 
socialização e reflexão em parceira com outras instituições.
Data: 22 a 25 de maio de 2018. 

Local: Campus da UNESC, Criciúma/SC. 
Maores informações: 
http://www.unesc.net/portal/capa/index/718

EVENTOS ACADÊMICOS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Fevereiro/2018 – nº 02 – Programa de Pós-Graduação em Educação

BOLETIM ACADÊMICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

COMISSÃO DE INTEGRIDADE NA ATIVIDADE CIENTÍFICA - CIAC

A necessidade de boas condutas na pesquisa científica e tecnológica tem sido motivo de preocupação crescente da 
comunidade internacional. No Brasil, a situação não é diferente. A má conduta não é fenômeno recente, haja vista os vários 
exemplos históricos de fraudes e falsificação de resultados.
Diante do recebimento de denúncias de fraude em publicações científicas envolvendo pesquisas apoiadas pelo CNPq, o 
Conselho Deliberativo decidiu criar a Comissão der Integridade na Atividade Científica, que foi instituída pelo Presidente do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Maiores informações: http://cnpq.br/apresentacao-comissao-de-integridade

INFORMAÇÕES DA 

MATRÍCULAS 2018 DA PÓS-GRADUAÇÃO SCRICTU SENSU.
A matrícula do Doutorado e do Mestrado em Educação será de 05 a 07/03/2018, através do link: 
https://webapp3.pucrs.br/sipos/matricula.html, devendo se realizada  nos primeiros dois dias. Tenha em mãos o nº de 
matrícula e a senha de quatro dígitos (a mesma de acesso à biblioteca). O comprovante de efetivação de matrícula gerado 
deverá ser impresso, assinado pelo orientador(a) e entregue na Secretaria do PPG Educação até o final do mês de março. 
Maiores informações com a secretaria do programa

ACOMPANHE AS BANCAS  DO PPG PELO FACEBOOK
Agora temos uma página para acompanhamento das bancas do programa de Educação da PUCRS.
Segue endereço da Página no facebook: https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_homepage_panel

https://webapp3.pucrs.br/sipos/matricula.html
https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_homepage_panel
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NERVO ÓPTICO E OS NOVOS MEIOS - EXPERIÊNCIAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Artistas: Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Clóvis Dariano, Jesus Escobar, Mara Alvares, Romanita Disconzi, Telmo Lanes, Vera 
Chaves Barcellos. 
Visitação: 22 de novembro de 2017 a 11 de março.
Local: Galeria Aldo Locatelli do MARGS (Praça da Alfândega, s./n.)
Entrada Franca.     

MUDANÇAS – Este é o nosso lugar
Artista: André Venzon
Visitação: De 02 de fevereiro a 11 de março.
Local: Galeria João Fahrion do MARGS.
Entrada Franca.
                                                                                                              

 

                                          

TEATRO DE BONECOS PARA EDUCADORES
O ator Sérgio Alves e a atriz Luciane Vilanova do grupo Pregando Peça ministram oficina que 
promove o conhecimento da arte teatral de bonecos para educadores por meio de práticas de
confecção e manipulação de bonecos. 
Local: Sala Multiuso do Santander Cultural (Rua 7 de Setembro, 1028 - Centro Histórico).
Quando: 28/fev e 01, 02, 06, 07/mar
Horário: das 14h30 às 18h30.
Vagas: 15 / Faixa etária: a partir dos 18 anos
Inscrições gratuitas (devem ser realizadas pelo email ecult03@santander.com.br ou pelo telefone 51 3287-5941). 
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NA CASA MÁRIO QUINTANA
Confira atrações e valores das sessões em: 

http://www.ccmq.com.br/site/?cat=8

NA CINEMATECA CAPITÓLIO
Confira atrações e valores das sessões em:

http://www.capitolio.org.br/eventos/1107/projeto-raros-o-uivo/

PEQUENAS VIOLÊNCIAS SILENCIOSAS E COTIDIANAS
Sinopse: Os personagens não têm relações diretas entre si, são desconhecidos, passantes, rostos que se cruzam mas que 
desviam seus olhares uns dos outros. A violência contida, mas latente em cada um, se revela em cada frase. São seres 
contaminados pelo veneno dos preconceitos sociais, aparentemente isolados em suas individualidades ferozes, e que 
sem perceber, participam de uma rede subterrânea de conflitos prestes a explodir.
Data: 8 de fevereiro às 21h00. 
Local: Sala Álvaro Moreyra (Rua Érico Veríssimo, 307.)
Ingressos: De 20 a 40 reais.  Compra na bilheteria ou online pelo site:  https://portoveraoalegre.tcheofertas.com.br

PORTO VERÃO ALEGRE 2018 
De 5 de janeiro a 8 de fevereiro. 

Confira as atrações e valores dos espetáculos em: http://portoveraoalegre.com.br/

DANÇA  & 

MÚSICA

SAMBA NA PRAÇA 
Ocupação do espaço público com cultura popular. 

Data: 18 de fevereiro 
Horário: Das 11h00 às 21h00.

Local: Praça Isabel, A Católica - Bairro Cidade Baixa 
Entrada franca.. 

Maiores informações: 
https://www.facebook.com/events/190461291693205/

CINEMA

http://www.ccmq.com.br/site/?cat=8
https://portoveraoalegre.tcheofertas.com.br
http://portoveraoalegre.com.br/

