
O BOLETIM ACADÊMICO 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

Estimados(as) colegas, neste mês divulgamos uma série de 
periódicos com submissões abertas. Em eventos 
acadêmicos, destacamos o IV Seminário Internacional 
Pessoa Adulta, Saúde e Educação, que acontecerá na PUCRS 
em setembro de 2017 e está com inscrições/submissões 
abertas.
Contamos com a contribuição de todos do Programa de 
Pós-Graduação em Educação nas seções do Boletim, envie 
suas ideias, sugestões, informações e/ou críticas para o 
e-mail de um dos membros da Equipe Editorial. 

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.  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

PERIÓDICOS
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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. Mais 
informações em: 
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech

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

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.

 

CHAMADAS DE ARTIGOS

REVISTA INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

O objetivo desta edição especial é reunir pesquisas 
desenvolvidas por pesquisadores nacionais e 
internacionais, que visam compreender o processo de 
transformação da profissão docente ao longo dos tempos e 
em espaços geográficos diferentes.
Prazo para envio de artigos: 18 de junho. Mais informações 
em: Revista Internacional de Formação de Professores
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INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH, (IJCR)

Chamada para a Investigação e Artigo de revisão
Congratulamo-nos com papéis de ambos os acadêmicos e profissionais sobre teorias, modelos de negócios, paradigmas 
conceituais, pesquisas acadêmicas e projetos de consultoria de todas as áreas, sendo : artigos originais; Comunicação 
curta; comentários críticos; Pesquisas; opiniões; Comentários e ensaios.

ENVIAR DOCUMENTOS:
http://www.journalcra.com 
http://www.journalcra.com/sites/default/files/IJCR_5.pdf
E-mail de contato dr.mani_2011@yahoo.com

Por toda a comunicação sobre como publicar um documento, o status de papel, e outras informações gerais 
editor@journalcra.com

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 

REVISTA OLH@RES

A Revista Olh@res convida pesquisadores nacionais e 
internacionais para enviarem até 01 de junho de 2017. 
artigos para o Dossiê Ensino Médio: temas e dilemas.
O objetivo dessa publicação é estimular a difusão de 
conhecimentos relacionados ao Ensino Médio que, no 
Brasil, representa a última etapa da Educação Básica. 
Assim, receberá artigos, relatos de experiências e resenhas 
que abordem temas como: formação de professores, 
currículo, avaliação, planejamento, práticas e políticas 
voltadas para o Ensino Médio. Mais informações em:
 http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares

http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech
https://itp.ifsp.edu.br/ojs/index.php/RIFP/index
http://www.journalcra.com
http://www.journalcra.com
http://www.journalcra.com
http://www.journalcra.com/sites/default/files/IJCR_5.pdf
http://www.journalcra.com/sites/default/files/IJCR_5.pdf
mailto:dr.mani_2011@yahoo.com
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/index
http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares
http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares
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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-l
atinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017 

EVENTOS ACADÊMICOS

VII ENFORSUP E II INTERFOR
A realização do VII Encontro Inter-Regional Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste sobre Formação Docente para a 
Educação Básica e Superior (Enforsup) e do II Encontro 
Internacional sobre Formação Docente para a Educação 
Básica e Superior (Interfor) tem objetivo de consolidar 
mais um espaço de reflexão, socialização e 
sistematização de experiências de caráter científico, no 
âmbito da docência na educação básica e superior entre 
redes e grupos ou núcleos de pesquisa. O evento será 
realizado na Universidade Federal do Tocantins, no 
período de 12 a 15 de setembro. Mais informações: 
http://ww2.uft.edu.br/index.php/ii-interfor/apresentacao

CONGRESSO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGIA, 
EDUCAÇÃO E ARTE
O Evento cria espaços de encontros entre investigadores 
da área de Fenomenologia, Educação e Arte numa 
perspectiva transdisciplinar. O objetivo é oferecer 
possibilidades de diálogos entre a Fenomenologia, base 
orientadora do Congresso, com outras referências 
filosóficas e os referidos campos de saberes. Ocorrerá 
de 22 a 25 de outubro de 2017. Submissões de trabalhos 
e outras informações estão disponíveis em:  
http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php
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V CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE GÊNERO 
E RELIGIÃO
O V Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião 
acontecerá nos dias 23 a 26 de agosto de 2017 na 
Faculdades EST. A Comissão organizadora torna pública e 
convida pesquisadoras e pesquisadores, estudantes, 
lideranças comunitárias e de movimentos sociais e 
agentes governamentais para inscreverem propostas de 
trabalho na forma de Comunicação oral - Apresentação 
de pôster - Relato de Experiência. As inscrições devem 
ser feitas pelo site do evento até 15 de junho de 2017.
Outras informações:
 http://eventos.est.edu.br/index.php/genero/Genero

XXV CICLO DE PALESTRAS NOVAS TECNOLOGIAS 
NA EDUCAÇÃO
A XXV edição do Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na 
Educação será realizado pelo CINTED - Centro 
Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação em 
conjunto com o Programa de Pós-Graduação em 
Informática na Educação da UFRGS, de 17 a 20 de 
Outubro de 2017, em Gramado - Rio Grande do Sul. A 
temática dos artigos pode envolver relatos, estudos, 
pesquisas e resultados derivados da atividade docente e 
de pesquisa relacionada com o uso das TICs na Educação.
Período de submissão dos trabalhos: 29 de Abril à 30 
de Junho de 2017
Outras informações:
http://www.cinted.ufrgs.br/ciclos/ciclo25/

IV SIPASE – SEMINÁRIO INTERNACIONAL PESSOA 
ADULTA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017 
nos prédios 15 e 50 da PUCRS, busca abordar a temática 
da formação dos professores no que se refere aos 
aspectos da pessoa do educador, envolvendo: (1) A 
Profissionalidade Docente no Contexto Internacional; (2) 
A Subjetividade na Construção da Profissionalidade; (3) 
Políticas e Formação Docente e (4) Inovação e Ensino na 
atuação docente. 
SUBMISSÕES DE RESUMOS ATÉ O DIA 12/06/2017. 
Outras informações:
 http://www.pucrs.br/eventos/inst/ivsipase/

"SOB PRESSÃO: OS DESAFIOS DAS/OS 
PÓS-GRADUANDAS/OS NA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO" 

Será realizado no dia 06 de Junho, às 17:30 no 
auditório do prédio 15.  Esta é a primeira atividade do 
Fórum de Representantes Discentes da PUCRS e tem 
por objetivo discutir e refletir os impactos e efeitos das 
diferentes pressões sofridas pelos estudantes de 
pós-graduação. 

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/

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://ww2.uft.edu.br/index.php/ii-interfor/apresentacao
http://ww2.uft.edu.br/index.php/ii-interfor/apresentacao
http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php
http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php
http://eventos.est.edu.br/index.php/genero/Genero
http://www.pucrs.br/eventos/inst/ivsipase/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/ivsipase/
http://www.ixcbhe.com/
http://www.ixcbhe.com/
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EVENTOS ACADÊMICOS
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VIOLÊNCIA URBANA E TRAUMA EM PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO: PESQUISA BÁSICA, INTERVENÇÕES 
CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA

Este evento busca apresentar modelos teóricos e estudos 
empíricos sobre violência urbana e trauma. Discutir propostas 
de intervenções (preventivas e terapêuticas) para a violência e 
seus efeitos sobre a sociedade e o indivíduo. Será realizado em 
30/06 e 01/07/2017, no Teatro do Prédio 40, PUCRS, Porto 
Alegre, RS-Brasil. Mais informações em: PUCRS Urban Violence 
and Trauma

BOLSAS DE ESTUDO

MESTRADO NA ITÁLIA

A Universidade de Messina, uma das instituições de ensino superior mais antigas da Itália, está oferecendo 40 bolsas de 
estudo para estrangeiros aprovados em um de seus programas de mestrado, que podem ser em inglês ou italiano. A bolsa 
cobre todas as taxas de anuidade, um auxílio financeiro mensal no valor de 100 euros e alojamento gratuito em residência 
estudantil. As inscrições podem ser feitas online e vão até 22 de maio. Mais informações em: UNIME Itália

BOLSAS ROTARY PARA “ESTUDOS DA PAZ”

A organização Rotary Internacional está com inscrições abertas para bolsas de estudos para mestrados e cursos de 
aperfeiçoamento no exterior em estudos da paz. O prazo de candidatura vai até o dia 31 de maio pelo site da Rotary. São até 
100 bolsas que cobrem, além das mensalidades e taxas escolares, também despesas com passagens áreas até o país de 
estudo e moradia e alimentação durante o curso. Mais informações em: Rotary.org

I COLÓQUIO EDUCAÇÃO E WINNICOTT - DESAFIOS ATUAIS: 
UMA CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE WINNICOTTIANA 
PARA PAIS E EDUCADORES

Data: 19 de agosto de 2017.

PALESTRANTES CONFIRMADOS 

Conceição Aparecida Serralha (IBPW, IWA)
Éder Soares Santos (UEL)
Elsa Oliveira Dias (IBPW, IWA)
Roseana Moraes Garcia (IBPW, IWA) 
Saulo Cunha (IBPW, IWA)
Zeljko Loparic (UNICAMP, IBPW, IWA)

Mais informações em:
http://ibpw.org.br/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=267

CONFERENCIA SOBRE CRISIS Y PERSPECTIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

O ILEA e a ADUFRGS convidam a todos e todas para prestigiar, 
no próximo dia 25 de maio, às 15h, a "Conferencia sobre Crisis 
y Perspectivas de la Universidad Latinoamericana". O evento, 
que ocorrerá no auditório do Instituto, contará com a presença 
de Adriana Mollis (Universidad de Buenos Aires), Hélgio 
Trindade (PPGPP/UFRGS) e Maria Beatriz Luce (FACED/UFRGS). O 
evento será transmitido ao vivo no nosso canal do Youtube 
(https://www.youtube.com/user/ILEAUFRGS). Entrada franca!

Mais informações:
 http://ibpw.org.br/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=267

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

V CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE GÊNERO E 
RELIGIÃO

O V Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião 
acontecerá nos dias 23 a 26 de agosto de 2017 na 
Faculdades EST. A Comissão organizadora torna pública e 
convida pesquisadoras e pesquisadores, estudantes, 
lideranças comunitárias e de movimentos sociais e 
agentes governamentais para inscreverem propostas de 
trabalho na forma de Comunicação oral - Apresentação de 
pôster - Relato de Experiência. As inscrições devem ser 
feitas pelo site do evento até 15 de junho de 2017.

Mais informações em:
http://eventos.est.edu.br/index.php/genero/Genero

http://www.pucrs.br/eventos/inst/urbanviolenceandtrauma/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/urbanviolenceandtrauma/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/urbanviolenceandtrauma/
http://www.unime.it/it/slider/pubblicato-il-nuovo-bando-%E2%80%9Ccasa-unime%E2%80%9D-gli-studenti-di-medicina-domande-entro-il-30-aprile
https://my.rotary.org/pt/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application
http://ibpw.org.br/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=267
http://ibpw.org.br/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=267
http://ibpw.org.br/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=267
http://ibpw.org.br/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=267
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
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CGEE LANÇA RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS IC  DO CNPQ

O estudo inédito verifica o impacto do programa em três dimensões: para os estudantes e os seus orientadores, para o 
sistema de ensino superior e para a sociedade. Um programa que aprimora a formação dos estudantes de graduação, 
melhora a sua inserção profissional e acelera o seu caminho para o mestrado e doutorado. Esses são alguns dos destaques 
apontados no estudo " A formação de novos quadros para CT&I: avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC)", realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), organização social supervisionada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mais informações em: CNPq - IC

CAPES PUBLICA QUATRO NOVOS EDITAIS DE PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou dia 28/04,quatro novos editais de 
cooperação internacional com a Alemanha e França. São eles: Probral, parceria com o DAAD e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos 
por grupos brasileiros e alemães vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, públicos ou privados, com o 
intuito de apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e alemães. O 
Programa PROBRAL visa fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de pós-graduação no nível de doutorado e de 
pós-doutorado. CAPES/DAAD/CNP o objeto da chamada é a formação de docentes e pesquisadores de alto nível e a 
consolidação da cooperação científica entre Brasil e Alemanha, em todas as áreas do conhecimento. Bragfost é um simpósio 
binacional, que ocorre alternadamente na Alemanha e no Brasil, e reúne 60 (sessenta) jovens cientistas brasileiros e alemães 
para discutir novas fronteiras de investigação, aprofundar os conhecimentos internacionais e debater de maneira 
interdisciplinar desafios do conhecimento. Brafitec o edital tem por objetivo fomentar o intercâmbio entre instituições de 
ensino superior brasileiras e francesas e estimular a aproximação das estruturas curriculares, inclusive a equivalência e o 
reconhecimento mútuo de créditos obtidos nas instituições participantes, nos termos do convênio assinado entre a CAPES e a 
CDEFI em 2002, por meio da seleção de projetos de parcerias universitárias em todas as especialidades de Engenharia, 
exclusivamente em nível de graduação.  Mais informações em: CAPES - Edital Programa de Cooperação Internacional

CICLO DE SEMINÁRIOS - REPRESENTACIONES DE LA 
EDUCACIÓN EN LA PRENSA DIARIA EN TIEMPOS DE 
CAMBIO. LOS CASOS DE ARGENTINA, BRASIL E ITALIA

Prof. Dr. José Luis Hernández Huerta - Universidad de 
Valladolid (España)

5 de junio - Los movimientos estudiantiles, la política 
universitaria y la esfera pública italiana durante el largo 
‘68.
6 de junio - La opinión pública brasileira ante resistencia 
estudiantil frente a la dictadura durante 1968: Calabouço, 
la Passeata dos 100 mil y la Batalha da Maria Antônia.
7 de junio - La construcción social de la ciudadanía y el 
acceso a la universidad en los debates de la prensa diaria 
argentina durante la transición a la democracia 
(1982-1983).

Fechas: 5, 6 y 7 de junio de 2017
Horario: 09:00-12:00
Predio 15, 3º andar. Sala 307

Mais informações em : jlhhuerta@mac.com

CURSO MENDELEY
WORKSHOP DE GERENCIAMENTO DE REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS USANDO O MENDELEY

DATA: 08/06/2017 
Prédio 15 - Sala 306

TURMA 1 - Das 9hs às 12hs
TURMA 2 - Das 18h30min às 21h30min

30 VAGAS DISPONÍVEIS POR TURMA

Inscrições na Secretaria do PPGEdu

Nome Completo
Número de Matrícula
E-mail de Contato

CONTEÚDO
Introdução ao Mendeley, Utilização dos recursos de 
gerenciamento, Utilização dos recursos de escrita, 
Cooperação e compartilhamentos.

http://cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5692609
http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8372-capes-publica-tres-novos-editais-de-programas-de-cooperacao-internacional
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REDES

Exposição de Tonico Tavares. De: 11/05/2017 a  02/07/2017. 

Das 10:00 - 19:00.  M
ARGS. Entrada Gratuita.

MATÉRIA E EXPRESSÃO - O
 TRIDIMENSIONAL

Mostra permanente de esculturas na Pinacoteca Aldo Locatelli 

(Praça Montevidéu, 10), d
as 9h às 12h e das 13h30min às 18h. 

Entrada fra
nca.

EXPOSIÇÃO: PRO POSIÇÕES

Local: P
inacoteca do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli. A
bertura: 02 de maio de 2017, às 19h. Visitação: 03 de 

maio a 25 de junho de 2017, de terças a domingos, das 10h às 

19h. Entrada Franca.

ARTES 

VISUAIS

MÚSICA DE PASSARINHO

Exposição no Museu de Arte Contemporânea RS. 

Abertura dia 11 de maio às 19h. Visitação até 09 de 

julho. De terças a sextas-feiras, das 9h às 19h. Sábados, 

domingos e feriados, das 12h às 19 h. Rua dos 

Andradas, 736.

CHARRÚA

Exposição do artista Gustavo Tabares. Local: Galeria 

Xico Stockinger – 6º andar da CCMQ (Andradas, 736). 

Abertura: 11 de maio | 19h. Visitação: 12 de maio a 9 de 

julho. terças à sextas, das 9h às 19h. Sábados, domingos 

e feriados, das 12h às 19h.

Entrada gratuita.

 MOSTRA “UM LAGO, UMA HISTÓRIA”, DE 
SILVIO KRONBAUER

Data: 02 a 18 de junho | Terças a sextas, das 
9h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 
13h às 21h.
Local: Espaço Majestic – térreo da CCMQ 
(Andradas, 736).

“MARILICE CORONA: ENTRE O ACERVO E O 
ESTÚDIO” 

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli. Abertura: 8 de junho, quinta, às 
19h. Visitação de 9 de junho a 16 de julho de 

2017. Entrada Franca

 ESPETÁCULO SENHORA DAS ARMAS
Dias: 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho (sextas-feiras, sábados e domingos). Horários: Sextas-feiras e sábados às 20h; domingos às 18h. Local: 
Teatro Carlos Carvalho- 2º andar da CCMQ (Andradas, 736). Ingressos: R$ 20,00

TEATRO

UNIMÚSICA- CONCERTO ANTONIO CICERO E MARINA 
LIMA

Data e horário: 06 de julho, às 20h
Local: Salão de Atos da UFRGS (Rua Paulo Gama, 110)

Distribuição de ingressos: a partir de segunda-feira (03 de 

julho), às 9h, na bilheteria do Salão de Atos da UFRGS.

O ingresso será entregue perante a doação de um livro, 

sendo um livro por ingresso.Cada pessoa poderá retirar até 2 ingressos. Outras 

informações: http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=384
ENCONTRO ENTRE A ATRIZ MIRNA SPRITZER, A PIANISTA 

DUNIA ELIAS E O PERCUSSIONISTA COSTA-MARFINENSE 

LOUA PACON OULAI.
Data e horário: 07 de julho, às 20h
Local: Salão de Atos da UFRGS (Rua Paulo Gama, 110)

Distribuição de ingressos: a partir de segunda-feira (03 de 

julho), às 9h, na bilheteria do Salão de Atos da UFRGS.

O ingresso será entregue perante a doação de um livro, 

sendo um livro por ingresso.Cada pessoa poderá retirar até 2 ingressos.

Entre os dias 6 e 9 de junho, a Sala Redenção – 
Cinema Universitário (Rua Luis Englert, s/n – 
Campus Centro) exibe parte da programação da 
Mostra Estadual Sesc de Cinema, que inclui 19 
filmes gaúchos, sendo dois longas e 17 curtas 
metragens. A Mostra é resultado do projeto que tem 
o intuito de contribuir na difusão da produção 
cinematográfica brasileira e incentivar a linguagem 
audiovisual. As apresentações ocorrem também no 
Teatro do SESC (Av. Alberto Bins, 665). Todas as 
sessões são gratuitas. Outras Informações 
disponíveis em: 
http://www.sesc-rs.com.br/mostradecinema/

          

MÚSICA

CINEMA

   OFICINAS DE FOTOGRAFIA

 A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) realiza 

duas oficinas gratuitas de fotografia no mês de junho. 

A primeira, nos dias 6, 7 e 8 (terça, quarta e 

quinta-feira). A segunda oficina, que ocorre nos dias 

27, 28 e 29 de junho (terça, quarta e quinta-feira), fala 

sobre introdução à revelação de filmes e ampliação 

de uma cópia em preto e branco. As oficinas 

acontecerão das 14h às 16h, no Laboratório 

Fotográfico da CCMQ. As inscrições devem ser feitas 

pelo email laboratoriocaseiropb@gmail.com

http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=384
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=384

