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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

EDITORIAL
Estimados(as) colegas, estamos nos encaminhando para o
final do primeiro semestre de 2017. Neste mês divulgamos
uma série de periódicos com submissões abertas. Em nos
informes da PUCRS, destacamos a aprovação do estatuto
discente do PPGEDU 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
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PERIÓDICOS
REVISTA EDUCAÇÃO

REVISTA EDUCAÇÃO POR ESCRITO

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

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

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 UNISINOS

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

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

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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PERIÓDICOS
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

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 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 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 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

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
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CHAMADAS DE ARTIGOS
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 WestphalenRS (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: 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 - URI
REVISTA CALIDOSCÓPIO
A revista Calidoscópio, com classificação Qualis B1 em
Educação está indexada em importantes bases de
dados/diretórios (Scopus – Elsevier e EBSCO). É uma
publicação quadrimestral da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos.
Chamada de artigos:
●
Para o segundo número de 2018 (vol. 16, n. 2,
maio-agosto), destinado à linha de pesquisa
"Interação e Práticas Discursivas", os artigos
devem ser submetidos até 15 de agosto de 2017.
●
Para o terceiro número de 2018 (vol. 16, n. 3,
setembro-dezembro) dedicado à linha de pesquisa
"Texto, Léxico e Tecnologia", os artigos devem ser
submetidos até 15 de novembro de 2017.
A Calidoscópio está permanentemente aberta a receber
submissões. As datas acima têm o objetivo de organizar o
processo de triagem e avaliação dos artigos. Nada impede,
porém, que o(s) autor(es) ou autora(s) enviem seus artigos
em qualquer outro momento.
Mais informações:
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio
REVISTA ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
Periódico quadrimestral, publica trabalhos inéditos
direta ou indiretamente relacionados com a questão da
avaliação educacional, apresentados sob a forma de
artigos,
relatos
de
pesquisa,
ensaios
teórico-metodológicos e resenhas. É classificada como A2

REVISTA
INTERNACIONAL
PROFESSORES

DE

FORMAÇÃO

DE

Dossiê: A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA SOB MÚLTIPLOS OLHARES
Prazo final para submissão: 30 de NOVEMBRO de 2017
Dossiê: FORMAÇÃO E A ATUAÇÃO DOS GESTORES
ESCOLARES: ENTRE LIÇÕES LIMITES E POSSIBILIDADES
Prazo final para submissão: 30 de MARÇO de 2018
Mais informações em: RIFP/IFSP

REVISTA EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA
Periódico científico semestral, publica artigos inéditos na
área de Educação, em especial: resultados de pesquisas de
caráter teórico e/ou empírico, revisão crítica da literatura
de pesquisa, ensaios, resenhas de livros, entrevistas com
profissionais e pesquisadores da área da Educação ou de
áreas afins. É classificada como B1 no Qualis Periódicos da
Capes na área da Educação..
Número temático:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E
EDUCAÇÃO. Os interessados deverão enviar artigos ou
resenhas até o dia 15 de julho de 2017.
Mais informações:
http://periodicos.estacio.br/index.php/reeduc/index
REVISTA PRÁXIS EDUCATIVA
A Revista Práxis Educativa, editada sob a responsabilidade
do Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e
Doutorado), da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem
como objetivo publicar trabalhos que contribuam para o
seu campo específico de investigação e que possam servir
de referência para outros trabalhos de pesquisa. É
classificada como A2 no Qualis Periódicos da Capes na área
da Educação.
Chamada de artigos e resenhas
Desenvolvimento profissional docente

para

Dossiê:

Prazo de submissão: 15 de julho de 2017.
Previsão de publicação: agosto de 2017, no v. 13, n. 2,
maio/ago. 2018

no Qualis Periódicos da Capes na área da Educação. Está
com diversos temáticas com submissão em aberto.

Tipos de textos esperados:
- Artigos inéditos que se enquadrem na temática do dossiê
- Resenhas de livros sobre o tema do dossiê, publicados nos
últimos 5 (cinco) anos.

Mais
informações:
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/about/edito
rialPolicies#focusAndScope

Mais informações:
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/in
dex
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EVENTOS ACADÊMICOS
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.
Mais
informações:
http://www.pucrs.br/eventos/inst/ivsipase/

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. Mais 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.
Mais
informações
em:
http://www.cinted.ufrgs.br/ciclos/ciclo25/
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).
Mais
informações:
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::
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-l
atinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
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. Mais informações:
:http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php
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.
Mais
informações:
https://porto-icre2017.eventqualia.net

III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO
Na Universidade do Minho, Instituto de Educação Braga, 8,
9 e 10 Fevereiro 2018.
Mais informações:
http://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/cms/files/conteudos/files/
IIICongresso%20Ciencias%20Sociais%20Educacao_2018%2
0-%20Para%20Divulga%E7%E3o.pdf
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BOLSAS DE ESTUDO
UNIVERSIDADE DE FLINDERS - AUSTRÁLIA
A Universidade de Flinders, universidade pública localizada em Adelaide, na Austrália, está com inscrições abertas para suas
Bolsas Internacionais de Pesquisa em Pós-Graduação. Serão oferecidas cerca de 10 bolsas para pesquisa na Austrália, para
estudantes internacionais que desejem fazer um mestrado ou doutorado com pesquisa em diversas área. As candidaturas
podem ser enviadas por e-mail até 11 de agosto. A bolsa tem duração de até três anos e cobre todos os custos de anuidade
da instituição, além de um auxílio no valor anual de 26 mil dólares australianos. Gastos do candidato com passagens aéreas e
instalação em Adelaide também poderão ser reembolsados. Mais informações em: Flinders.edu

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES
CHAMADA MCTIC/CNPQ/FINEP Nº 01/2017 - AUXÍLIO À
PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS
E/OU DE INOVAÇÃO - ARC
Lançada a Chamada Pública (01/17) que objetiva apoiar
eventos nacionais ou mundiais que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação do País. Inscrições até dia 10/07.
Mais informações em: CNPq - Chamadas Públicas

QUALIS CNPq - QUADRIÊNIO 2013 - 2016

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS
SOCIAIS E SOCIAIS APLICADAS

CIÊNCIAS

HUMANAS,

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) abrigou na ultima semana de junho o
Seminário de Internacionalização das Ciências
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas (CHSSA). O evento
foi promovido pelo "Fórum de Ciências Humanas, Sociais e
Sociais Aplicadas", em parceria com a Coordenação-Geral
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - CGHS do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTIC. Mais informações em: CNPq Notícias

Já está disponível junto a Plataforma Sucupira a versão atualizada (2016) do Qualis dos periódicos avaliados pela CAPES.
Houveram algumas alterações nesta nova edição, porém, emergiram de forma bastante significativa uma série de revistas.
No total, a nova listagem conta, na área da Educação, com 4.204 revistas. Para ter acesso a lista acesse: Sucupira - CAPES
(Qualis)
CAPES DISPONIBILIZA APLICATIVO PARA BOLSISTAS
Já está disponível para download, de forma gratuita, o aplicativo móvel Bolsista CAPES. Criado para atender bolsistas e
ex-bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o app pode ser encontrado na Apple
Store (iPhones e iPads) e Google Play (telefones e tablets Android). Nesta primeira versão, os usuários podem realizar o
acompanhamento de bolsas na CAPES, acessar informações dos processos (como vigência da bolsa e dados bancários
cadastrados) e também visualizar o histórico de pagamentos efetivados. Podem utilizar o aplicativo bolsistas e ex-bolsistas
de diversos programas de pagamento de bolsas da CAPES, entre eles o Programa de Demanda Social (DS), Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Programa de Doutorado Pleno no Exterior, Programa de
Doutorado-sanduíche no Exterior (PDSE), entre outros. Novas versões do aplicativo estão previstas para os próximos meses,
trazendo novidades como a opção para receber notificações push sobre pagamentos e comunicados da CAPES, além da
integração com o canal Linha Direta, disponível aos bolsistas no exterior. FONTE: CAPES - Sala de Imprensa

INFORMES
ESTATUTO DISCENTE DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - ESCOLA DE HUMANIDADES

Os Programas de Pós-Graduação pertencentes a Escola de Humanidades, iniciaram o processo de construção do
seu Estatuto Discente, o mesmo fora debatido junto com a comunidade discente e aprovado em reunião
extraordinária dia 04 de Julho. O estatuto aprovado foi encaminhado via e-mail para todos os alunos do
programa. Aproveitamos para informar que está sendo composta uma comissão eleitoral para a escolha dos
novos representantes discentes, o edital já está em fase de construção e as eleições ocorrerão no próximo
semestre, ainda sem data marcada.
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UNIMÚSICA- CONCERTO ANTONIO
CICERO E MARINA LIMA

EXPOSIÇÃO DO ACERVO DO MARGS
RETRATA A PAISAGEM NA OBRA DE CARLOS
PETRUCI E OUTROS ARTISTAS

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/pr
ojeto.php?id=384

“O objetivo dessa mostra é resgatar o exercício
da contemplação proporcionado pelo registro
do espaço e do tempo, dentro da poética de
cada artista aqui apresentado. O espectador é
convidado a realizar essa parada para a
fruição de uma cena, um ambiente, um lugar,
ENCONTRO DE VIOLONCELOS
um momento, uma paisagem…”. Entrada
Franca. Localização: Praça da Alfândega, s./n.
De 6 a 15 de julho, acontece em
Centro Histórico, Porto Alegre, RS
vários locais de Porto Alegre e em
cidades do interior do estado o 19º
"CURUCU NO PARQUET"
A partir do próximo dia 3 de julho, estará Encontro de Violoncelos do Rio
aberta para visitação a exposição "Curucu no Grande do Sul. Há oportunidades de
Parquet", na Pinacoteca do IA (Rua Senhor dos atividades gratuitas e pagas. As
para
as
palestras,
Passos, 248). A exposição pode ser conferida inscrições
até dia 28 de julho, sempre de segunda a masterclasses e oficinas devem ser
pelo
e-mail
sexta, das 10h às 18h. Entrada franca. Outras feitas:
encontrocellos@ufrgs.br
.
Mais
informações no site da exposição.
informações sobre o evento estão
disponíveis
no
facebook:
“MARILICE CORONA: ENTRE O ACERVO E O https://www.facebook.com/encontrovi
oloncelosrs/
ESTÚDIO”
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli. Abertura: 8 de junho, quinta, às
O SARAU #DESLOCAMENTOS4D,
19h. Visitação de 9 de junho a 16 de julho
de 2017. Entrada Franca.
Data e horário: 07 de julho, às 20h
Local: Salão de Atos da UFRGS (Rua
Paulo Gama, 110)
INSTITUIÇÕES DE ARTE DO RS
Distribuição de ingressos: a partir de
segunda-feira (03 de julho), às 9h, na
HOMENAGEIAM QUATRO ARTISTAS
bilheteria do Salão de Atos da UFRGS.
MULHERES PELO SEU CENTENÁRIO
Pinacoteca Ruben Berta – Rua Duque de
Caxias, 973Centro Histórico – Porto Alegre –
Rio Grande do Sul. Abertura: 1º de junho,
quinta-feira, 19h visitação: de 2 jun 2016 a 1º
set 2017 | seg a sex, das 10h às 18h. Entrada
Franca.

Espetáculo
MAHAGONNY:
cidade arapuca | Grupo Trilho
de Teatro Popular. Data: 7, 8 e
9 de julho Sexta, sábado e
domingo.
Hora: 20h. Local: Travessa dos
Cataventos da Casa de Cultura
Mário Quintana (Andradas,
736). Entrada gratuita.

ENSINO DE ARTE: TEORIAS E PRÁTICAS

Em

continuidade

das

atividades,

SALA DA REDENÇÃO: CINEMA UNIVERSITÁRIO:
MOSTRA TELA INDÍGENA. Sessão gratuita- Ãgtux (Brasil, 2005, doc, 22min,
direção: Tânia Anaya ). Dia: 19/07/17 - 19:00.
Ete Londres – Londres como uma aldeia ( Brasil, 2016, doc, 30min, Direção:
Tacumã Kuikuro ). Dia: 19/07/17 - 19:00.
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o

Laboratório de processos criativos em
arte e educação – CRIARTE da Escola de
Humanidades da PUCRS convida para o
3º diálogo a partir de pesquisas em Arte
e Educação. O encontro será na próxima
quinta-feira, dia 06 de julho de 2017, das
18h30 às 19h30, no CRIARTE (sala 201.02
– Prédio 15, 2º andar), com o tema
“Ensino de arte: teorias e práticas”,
pesquisa da Profª Ma Carine Betker.
Solicitamos que se houver interesse em
participar, confirme sua presença, pois o
espaço da sala é limitado. Link para
confirmação: https://goo.gl/23syQ3
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