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SUMÁRIO

EDITORIAL
Estimados(as) colegas, nesta edição do Boletim Acadêmico
destacamos chamadas para publicações de dossiês no final do ano
de 2017 e para o início do ano de 2018.
Aproveitamos para comunicar e formalizar o fim do ciclo de
contribuições de um ano, na editoração do Boletim, que culmina
com a nossa saída: Cristina Martins, Julian Fontoura e Michele
Pedroso do Amaral. Desde já, nós desejamos boas vindas a nova
equipe e um próspero trabalho a ser realizado neste artefato que
consideramos tão importante e não somente pela divulgação de
eventos, mas também, em razão de ser presente e memória
Institucional, construída coletivamente por alunas e alunos.
Estamos sempre abertos(as) à sugestões. Esperamos contribuições
de todos do Programa de Pós-Graduação em Educação, pelo envio
de suas ideias, informações e/ou críticas para o e-mail de um dos
membros da Equipe Editorial.
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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 CALIDOSCÓPIO

REVISTA DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO

Para o terceiro número da revista de 2018 (vol. 16, n. 3,
setembro-dezembro) será dedicado à linha de pesquisa
"Texto, Léxico e Tecnologia", os artigos devem ser
submetidos até 15 de novembro de 2017. Mais
informações: Revista Calidoscopio

Os próximos números da Revista Diversidade e Educação
terão como temáticas:
Volume 5, número 10 - Educação para a Sexualidade envio de artigos até o dia 30 de novembro de 2017;
Volume 6, número 11 - Gêneros e relações
étnico-raciais - envio de trabalho até o dia 12 de maio
de 2018; e Volume 6, número 12 - Gêneros e espaços
educativos - envio de trabalho até o dia 31 de outubro
de 2018. Mais informações: Revista Diversidade e
Educação

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. Mais informações em: RIFP/IFSP
REVISTA CONTEMPORÂNEA DE EDUCAÇÃO
Dossiê: Estudos Etnográficos em Educação
A Revista Contemporânea de Educação convida
pesquisadores que realizam estudos etnográficos em
educação para participar do número temático Estudos
Etnográficos em Educação. Buscamos reflexões teóricas
sobre os usos da etnografia em pesquisas educacionais e
artigos que sejam resultado de etnografias sobre temas
educacionais, realizadas no Brasil e/ou no exterior. Os
pesquisadores interessados em publicar deverão enviar
seus textos até o dia 30 de novembro de 2017. Mais
informações em: Revistas UFRJ
REVISTA ESCRITA DA HISTÓRIA - REH
Dossiê: Religiões de matrizes africanas e intolerância
religiosa no Brasil
A intolerância religiosa, assim como o racismo, são
produtos construídos dentro das tramas das construções
das classes sociais mundo afora. Portanto, para uma
análise mais profunda do contexto brasileiro devem ser
levados em consideração três aspectos: o tráfico negreiro
transatlântico; a construção do racismo e suas ideologias
europeias; e, o crescimento de grupos religiosos
pentecostais e neopentecostais nas esferas sociais e
políticas. O objetivo é privilegiar os estudos e pesquisas
sobre as religiões Afro-brasileiras, a Revista Escrita da
História lança a presente chamada.

Data limite para envio de artigos: 15/11/2017
Maiores informações: Revista Escrita da História
REVISTA DO ARQUIVO
A Revista do Arquivo nº 6, que será lançada em março de
2018, terá como tema central a tecnologia da informação
aplicada aos arquivos.
Os trabalhos devem ser enviados até dia 29 de janeiro de
2018 para o e-mail indicado, observando-se as normas
estabelecidas para esta publicação disponibilizadas no
link:
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/
normas_para_publicacao.php

EPAA/AAPE CHAMADA DOSSIÊ EDTECH E POLÍTICAS DE
FORMAÇÃO HUMANA
Este dossiê pretende acolher artigos que contribuam
tanto para as críticas dos múltiplos discursos
mistificadores quanto para a implementação de políticas
e programas de educação a distância, estando aberto a
perspectivas históricas, a análises da realidade atual, e à
prospecção das possibilidades abertas para a edtech.
Submissão de artigos: até 31 de janeiro de 2018
Idioma aceito para envio de artigos: Português,
Espanhol e Inglês.
Revista acadêmica, avaliada por pares, independente, de
acesso aberto, e multilíngue: EPAA/AAPE
III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO
Na Universidade do Minho, Instituto de Educação Braga,
8, 9 e 10 Fevereiro 2018. Mais informações:
https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
VII CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL
ABANDONO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La séptima edición de la Conferencia Latinoamericana
sobre el ABandono de la Educación Superior (VII
CLABES), que se llevará a cabo en la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, los días 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017. Los trabajos deben remitirse a
través de la plataforma EasyChair, para lo cual los
autores deben ingresar a http://bit.ly/VIICLABES. La
recepción de los trabajos estará abierta hasta el 30 de
agosto.
REVISTA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA Y DIDÁCTICA
DEL DERETHO (RPUDD)
A revista da Facultad de Deretho da Universidad de Chile
está com edital aberto para submissões. Serão aceitas
também publicações em português.
Prazo de submissão: 15 de novembro.
Mais informações:
http://www.pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/
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EVENTOS ACADÊMICOS
III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO
Na Universidade do Minho, Instituto de Educação Braga,
8, 9 e 10 Fevereiro 2018. Mais informações:
https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
VII CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL
ABANDONO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La séptima edición de la Conferencia Latinoamericana
sobre el ABandono de la Educación Superior (VII
CLABES), que se llevará a cabo en la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, los días 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017. Los trabajos deben remitirse a
través de la plataforma EasyChair, para lo cual los
autores deben ingresar a http://bit.ly/VIICLABES. La
recepción de los trabajos estará abierta hasta el 30 de
agosto.
WORKSHOP DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO AVALIAÇÃO
E
BOAS
PRÁTICAS
O evento se propõe a atualizar o debate sobre o tema,
trazendo a prática aplicada dos profissionais das áreas
da
saúde,
educação
e
afins.
Conteúdo-programático: Atualização em sexualidade e
gênero a partir da proposta da nova classificação
internacional de doenças Cid 11; Avaliação e Manejo do
preconceito; Manejo e boas práticas na clínica, escola e
organizações;
cases.
Ministrantante: Psicólogo Dr. Ângelo Brandelli Costa
Data: Sábado, 25/11 das 9h às 12h e das 13h30min às
16h30min
Inscrições e +informações: https://goo.gl/jnVBx4
Vagas
limitadas.
REFORMA & MODERNIDADE: HISTÓRIA E PRESENTE O SIGNIFICADO DE LUTERO PARA AMÉRICA LATINA
MODERNA
O Simpósio é organizado pelo CDEA (Centro de Estudos
Europeus e Alemães) e pelo Consulado-Geral da
Alemanha em Porto Alegre, com o apoio das seguintes
instituições: Embaixada da Alemanha, PUCRS (Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul), UFRGS
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) e a Fundação Alexander von Humboldt.
Data e Local: nos dias 6 a 9 de Novembro de 2017 no
Campus Central da PUCRS. Auditório do Prédio 50 e
Auditório
do
Prédio
5.
Inscrições: Haverá emissão de Certificado Digital com
valor de 10h complementares para participantes com
mais de 75% de presença. O evento tem entrada franca e
não há necessidade de inscrição para participação sem
certificação.
Mais informações:
http://www.editorafi.org/reformaemodernidade

I SEMINÁRIO GPETED - ESTADO, TRABALHO,
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Data: 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017
Local: Universidade Federal Fluminense
Informações: GPETED
III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO: INFÂNCIA(S) E JUVENTUDE(S) NA
SOCIEDADE E EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEAS
Data: 8, 9 e 10 de fevereiro 2018
Local: Universidade do Minho, Instituto de Educação
Informações: https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
X SEMINÁRIO
SUPERIOR

INTERNACIONAL

DE

EDUCAÇÃO

De 6 a 8 de novembro, ocorrerá o Seminário
Internacional de Educação Superior, com o tema
“Educação Superior: estado do conhecimento em
contextos emergentes”. Inscrições com apresentação de
trabalhos: de 30 de agosto a 08 de outubro. Mais
informações: https://www.ufrgs.br/sies2017/
XIII COLÓQUIO PERSPECTIVAS EM EPISTEMOLOGIA
CONTEMPORÂNEA
Datas: 07 e 08 de novembro de 2017
Horário: das 8h30min às 11h30min
Local: PUCRS – Campus Central - Prédio 50, Auditório do
9º. Andar. ENTRADA FRANCA.
VI
SEMINÁRIO
CURRICULARES

INOVAÇÕES

EM

ATIVIDADES

O evento ocorrerá de 30/11 a 02/12 de 2017, na
UNICAMP, com diversas atividades, incluindo workshops,
conferências
(sendo
uma
internacional),
mesas-redondas, sessões de pôsteres, sessões de
comunicação oral, feira de livros e produtos inovadores
ligados ao ensino, além de atividades culturais. Mais
informações em: https://inovacoes.ea2.unicamp.br/
XIII COLÓQUIO PERSPECTIVAS EM EPISTEMOLOGIA
CONTEMPORÂNEA
Com o apoio da Escola de Humanidades e promoção do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS e do
Grupo de Pesquisa Epistemologia Analítica, convidamos
todos para o evento XIII Colóquio Perspectivas em
Epistemologia
Contemporânea:
Datas:
07
e
08
de
novembro
de
2017
Horário:
das
8h30min
às
11h30min
Local: PUCRS – Campus Central - Prédio 50, Auditório do
9o.
Andar
Organização: Prof. Dr. Cláudio de Almeida (PUCRS)
Entrada franca.
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EVENTOS ACADÊMICOS
REFORMA & MODERNIDADE: HISTÓRIA E PRESENTE O SIGNIFICADO DE LUTERO PARA AMÉRICA LATINA
MODERNA
O Simpósio é organizado pelo CDEA (Centro de Estudos
Europeus e Alemães) e pelo Consulado-Geral da
Alemanha em Porto Alegre, com o apoio das seguintes
instituições: Embaixada da Alemanha, PUCRS (Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul), UFRGS
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) e a Fundação Alexander von Humboldt.
Data e Local: nos dias 6 a 9 de Novembro de 2017 no
Campus Central da PUCRS. Auditório do Prédio 50 e
Auditório do Prédio 5.
Inscrições: Haverá emissão de Certificado Digital com
valor de 10h complementares para participantes com
mais de 75% de presença. O evento tem entrada franca e
não há necessidade de inscrição para participação sem
certificação.
Mais informações:
http://www.editorafi.org/reformaemodernidade
I ENCONTRO REGIONAL EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.
UM DIREITO PARA TODOS!
O I Encontro Regional Educação de Qualidade...Um
direito de todos! ao eleger como temática
analítica-discursiva a “Educação em Direitos Humanos:
dos dispositivos legais às práticas educativas” tem como
objetivo geral “Mobilizar a comunidade acadêmica
(professores, pesquisadores, estudantes de graduação e
pós-graduação) e os professores da Educação Básica das
redes de ensino públicas e privadas a refletir sobre a
Educação em Direitos Humanos, concebendo tais direitos
como fundamentais para a construção de uma sociedade
baseada na promoção da igualdade de oportunidades e
da equidade, no respeito à diversidade e na consolidação
de uma cultura democrática e cidadã”.
Inscrição e pagamento para ouvintes: 28 de agosto a
20 de novembro de 2017.
Submissão do trabalho completo: de 28 de agosto a 20
de novembro de 2017.
Mais informações:
https://unilasalle.edu.br/canoas/encontro-regional-educa
cao-qualidade-lasalle/#

VI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PESQUISA
SOBRE ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
A VI Conferência Internacional de Pesquisa sobre
Economia Social e Solidária - CIRIEC "Economia Social e
Solidária, Sustentabilidade e Inovação: enfrentando os
velhos e os novos problemas sociais." que acontecerá de
29/11/2017 a 02/12/2017 na UFAM – Universidade
Federal Do Amazonas - Manaus/Amazonas - Brasil.
Informações, Editais e Programação:
http://www.ciriec-brasil.org.br/ciriecamazonia/
Inscrições: https://www.even3.com.br/CIRIEC
WORKSHOP SOBRE A LEI DE BIOSSEGURANÇA - SER
HUMANO E PESSOA
O Núcleo de Ética Aplicada - NEA, vem por meio deste
convidar o corpo docente e discente a participar da
palestra, que é direcionada para estudantes, professores
e técnicos administrativos e tem por objetivo qualificar
os pesquisadores nos aspectos legais relacionados a Lei
de Biossegurança, fortalecendo uma cultura institucional
voltada para qualidade e confiabilidade do conhecimento
produzido.
Palestrantes: Prof. Dr. José Roberto Goldim e Prof.ª Dr.ª
Marcia Santana Fernandes
O Workshop ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2017 às
10 horas, no prédio 5, no Auditório Térreo.
II COLÓQUIO ÉTICA DO BEM VIVER - A
TRANQUILIDADE DA ALMA

O Colóquio é o principal evento do grupo de trabalho
sobre Ética Antiga na PUCRS, cuja ênfase encontra-se na
ética do bem viver a partir da proposta de Pierre Hadot,
na qual busca-se reler os filósofos da tradição
greco-romana dentro da perspectiva de filosofia como
modo de vida. Nesse sentido, a partir dessa raiz
temática, a ideia de realizar o evento encontra ainda
mais sentido por tal assunto também despertar o
envolvimento de outras áreas do conhecimento, de
modo a possibilitar novas conexões e acréscimos.
Data e Local: Nos dias 9 e 10 de novembro no Campus
Central da PUCRS. Auditório do Prédio 5.
Contato: diogoftcons@hotmail.com
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EVENTOS ACADÊMICOS
I ENCONTRO DA REDE SEIVA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
A SEMA e a Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul-UERGS, convidam para o encontro:
Data: 02 de dezembro
Local: São Francisco de Paula
Programação em anexo e na página
www.facebook.com/seivasema
Inscrições no link:
https://docs.google.com/forms/d/1sMyz9KW-b-tgEWb3p
DC6-Y0PnDAn1rf4iASbeUjF-Yk/viewform?edit_requested=
true

III SEMINÁRIO JUVENTUDES NEGRAS E POLÍTICAS
PÚBLICAS
Para celebrar a diversidade, no dia 7 novembro será
realizado o seminário organizado pelo Observatório
Juventudes, NEABI e NEPEVI.
O evento tem início às 14h com o Cine Fórum, no
Auditório do Prédio 15.
Mais informações:
https://maristasemrede.com.br/Calendario/Detalhe/35-iii
-seminario-juventudes-negras-e-politicas-publicas

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES
MINISTRO DEFENDE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A
CIÊNCIA

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, Gilberto Kassab, pediu a união da
comunidade científica no esforço de recomposição do
orçamento da pasta. Durante a 3ª Reunião do Conselho
Consultivo do MCTIC, Kassab defendeu que uma parcela
dos recursos que serão descontingenciados pelo governo
federal seja destinada ao ministério. "Existe um esforço
muito grande do ministério para que, neste ano,
possamos fechar nosso orçamento no mesmo patamar
do ano passado. Para isso, precisávamos de R$ 2,2
bilhões e já vieram recursos da ordem de R$ 300
milhões.
Vamos
aguardar
qual
valor
será
descontingenciado para o ministério nessa nova
liberação", disse o ministro. Mais informações em:
Notícias CNPq

DIVULGADO O RESULTADO
AVALIAÇÃO QUADRIENAL 2017

DA

1ª

ETAPA

DA

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) divulga nesta quarta-feira, 20/09, os
resultados da avaliação dos programas de pós-graduação
stricto sensu em funcionamento no Sistema Nacional de
Pós-Graduação (SNPG). Após a etapa de análise pelas
comissões de área de avaliação, que ocorreu entre 03 de
julho e 11 de agosto, os programas de pós-graduação
foram analisados pelo Conselho Técnico-Científico da
Educação Superior (CTC-ES) durante as 172ª e 173ª
Reuniões realizadas no período de 21 a 25 de agosto e 28
de agosto a 01 de setembro de 2017. Mais informações
em: CAPES - Sala de Imprensa

INFORMES
ASSESSORIA
ESTATÍSTICA
AOS
PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE

CURSOS

DE

A Faculdade de Matemática da Pontifícia Universidade
Católica (PUCRS), junto com seus professores,
disponibiliza assessoria na área da estatística para os
alunos de Programas de Pós-Graduação da Universidade,
mediante agendamento:
Profº Filipe Zabala | Segundas-Feiras: 19h30min e
20h15min;
Profº João Feliz Mendes | Quartas-Feiras: 14h e
14h50min;
Profº Sérgio Kato | Segundas-Feiras: 8h e 8h50min;
Terças-Feiras: 19h30min e 20h15min;
O atendimento será realizado no prédio da Faculdade de
Matemática, junto ao Prédio 30, Bloco C - Térreo,
mediante hora marcada pelo telefone de contato:
51-33203531.

2ª VARA DO JÚRI DO FORO CENTRAL DE PORTO
ALEGRE
Foi solicitado à PUCRS, pela 2ª Vara do Júri do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre/RS, que indique
estudantes interessados em compor o cadastro da Lista
Geral de Jurados. Os requisitos para ser jurado são:
residir em Porto Alegre, ter idade superior a 18 anos e
notória idoneidade. Solicitamos que, caso você tenha
interesse em ser jurado e atenda aos requisitos exigidos,
entre em contato diretamente com a 2ª Vara do Júri, por
meio
do
e-mail
e/ou
telefone:
frpoacent2vjuri@tj.rs.gov.br
ou
(51)
3210-6555,
indicando o seu nome completo, profissão e endereço.
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ILÉ IFÈ: SAGRADO AOS OLHOS HUMANOS
A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe, de
4 a 30 de novembro, no Espaço Majestic, a exposição
Ilé Ifè: Sagrado aos olhos humanos. Local: Espaço
Majestic – térreo da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).
Visitação: Terças a sextas, das 9h às 21h, e sábados,
domingos e feriados, das 12h às 21h.
A VIDA NOS COLETIVOS
Fotógrafo: Claudio Rogerio de Macedo
Visitação de 7 de novembro a 30 de dezembro de
2017. Local: Bistrô do MARGS (de segunda a sexta,
das 11h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 11
às 19h).
ANOTAÇÕES À MARGEM DE UMA OBRA
Artista: Léo Dexheimer
Abertura 5 de outubro (quinta) de 2017. Visitação: De
6 de outubro a 26 de novembro de 2017. Local:
Galeria Iberê Camargo do MARGS (Praça da
Alfândega, s./n.)
Entrada Franca.
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NO DRAMA
De 18 de maio a 17 de dezembro. Fundação Museu
Iberê Camargo.
VIVEMOS NA MELHOR IDADE DA AMÉRICA DO SUL
De 30 de setembro a 17 de dezembro. Fundação Iberê
Camargo.
Outras informações:http://iberecamargo.org.br/site/default.aspx

CAMINHOS DE ROSSINI PEREZ – COLEÇÃO MUSEU
NACIONAL DE BELAS ARTES
Abertura: 31 de outubro de 2017. Visitação: 28 de janeiro de
2018. Galerias: João Fahrion, Pedro Weingartner, Ângelo
Guido do MARGS.
REFLEXIVE MAIL
Abertura: 24 de outubro, das 19 às 22h Visitação: até 18 de
novembro, das 09 às 19h Local: Espaço Ado Malagoli do
IA/UFRGS

Sem Açúcar
No centro da cena estão pessoas comuns, que, ao se relacionar, deixam escapar suas inseguranças, incertezas e
inconstâncias. Um dos aspectos temáticos da peça é a questão das diferentes orientações sexuais, havendo aí uma
importante escolha de tratar da homossexualidade feminina, ainda pouco abordada nos palcos porto alegrenses. A
peça é um convite, do grupo NEELIC aos espectadores, a pensarmos sobre as relações humanas na
contemporaneidade. Dias - 28 e 29 de outubro e 4 e 5 de novembro às 20h. INGRESSOS: R$ 40,00 inteira e R$ 20,00
meia-entrada. PONTOS DE VENDA: No local 1h antes das sessões. - Na sede do NEELIC (Av. França, 1149).
Espetáculo Dia Desmanchado
Data: 28 de novembro | Sábado.
Hora: 20h. Local: Teatro Bruno Kiefer – 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro
Histórico de Porto Alegre). Entrada gratuita.

NA CASA MÁRIO QUINTANA
Confira atrações e valores das seções em:
http://www.ccmq.com.br/site/?cat=8
NA REDENÇÃO
Confira atrações e valores das seções em:
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/programacao.
php

OSPA
Confira e acompanhe a programação da Orquestra
Sinfônica
de
Porto
Alegre
em:
http://www.ospa.org.br/

Oficina de DJ com técnicas básicas de discotecagem e scratches.
Ministrante: DJ Piá. Data da oficina: 11 de novembro | Sábado.
Hora:14h às 18h. Local: Auditório Luís Cosme – 4º andar da CCMQ (Andradas, 736).
Atividade gratuita. Inscrição: 10 de novembro pelo e-mail oficinadediscotecagemdj@gmail.com
Oficina de Fotografia de Rua
A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe nos dias 9, 11 e 14 de novembro a Oficina de Fotografia de Rua. Os
encontros vão ocorrer das 19h às 21h, no Laboratório de Fotografia (3º andar da CCMQ). O investimento é de R$ 100 e
as inscrições devem ser feitas pelo e-mail henribeirosilva@gmail.com
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