
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

Na edição de março do Boletim Acadêmico do ano de 2019, 
destacamos os prazos de envio para as chamadas de artigos até 
junho de 2019. 
Acreditamos na construção coletiva e também na cooperação entre 
pares, então acolhemos todas as sugestões e contribuições sobre 
eventos acadêmicos, revistas, periódicos e programação cultural! 
Também estamos receptivos para o envio de suas ideias, 
informações e/ou críticas. Para fazê-lo é necessário enviar para o 
e-mail de um dos membros da Equipe Editorial. 
Despedem-se da equipe de Edição neste mês Karen Graziela, Lilian 
Alves Schmitt e Lúcia Diniz. Agradecemos a todas pelo trabalho e 
dedicação! A partir de então estamos abertos à colaboração de 
novos alunos do PPGEDU!! 
Boa Leitura !!!                          
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
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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 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(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. 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 

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

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 ESPAÇO PEDAGÓGICO
Publicação científica do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) e da Faculdade de Educação (FAED) 

da Universidade de Passo Fundo/RS (UPF/RS), apresentada em versão online. Publica trabalhos originais e inéditos em 
português, espanhol e inglês, resultantes de estudos teóricos, pesquisas, reflexões sobre experiências pedagógicas, 
entrevistas com educadores, traduções e resenhas críticas de obras que abordem temas relevantes na área da educação. 
Excepcionalmente, publica trabalhos em outras línguas, como italiano, francês e alemão.
É uma publicação de acesso livre, classificada no Qualis CAPES (2013-2016) no extrato B1 em Educação. 
Maiores informações em: Revista Espaço Pedagógico 

REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA
Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 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
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: Educação em Foco 

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 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/index
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
http://seer.upf.br/index.php/rep/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index


CHAMADAS DE ARTIGOS

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
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REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO
A Revista Espaço Pedagógico é uma publicação científica do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGEDU) e da Faculdade de Educação (FAED) da Universidade de Passo Fundo/RS (UPF/RS), apresentada em 
versão online, com periodicidade quadrimestral, respectivamente, nos meses de janeiro, maio e setembro.
A Revista Espaço Pedagógico orienta o volume 26, n.3, set./dez.2019 para o tema Justiça Social e Educação. 
Serão aceitos trabalhos que explorem: a) a relação entre justiça social, democracia e educação; b) os desafios 
colocados à educação sob o enfoque da justiça social; c) justiça social e direitos humanos; d) ética, estética e 
justiça social. Demanda livre: A Revista Espaço Pedagógico recebe artigos sobre temas diversos do campo 
educacional em fluxo contínuo.
Dossiê Temático: Justiça Social e Educação – V. 26, nº 3 – SET./DEZ. 2019
Data limite para submissões: 31 de março de 2019.
Informações: http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossie

REVISTA DEBATES INSUBMISSOS 
A Revista Debates Insubmissos está recebendo trabalhos para sua seção de artigos livres. 
Submissão de artigos:  Até 15 de Julho de 2019.
Maiores informações: https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos 

REVISTA EDUCERE ET EDUCARE 
A Revista (Qualis B1 em Ensino e B2 em Educação, Interdisciplinar e Filosofia) comunica que está recebendo 
Artigos, Entrevistas e Resenhas (em português, inglês, espanhol, francês e Italiano) até o dia 30/10/2019 para 
o dossiê Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Esta chamada pretende reunir reflexões em diferentes 
perspectivas sobre  a avaliação da Pós-Graduação no Brasil. De um lado, há pesquisadores que  defendem o 
modelo atual. De outro, há aqueles que criticam esse modelo  associando-o ao produtivismo. Portanto, esse 
dossiê pretende reunir  textos que abordem a avaliação da pós-graduação nas distintas áreas do  
conhecimento a partir de diferentes problemáticas, tais como: políticas de  avaliação, qualis das revistas, 
produtivismo, demandas de  internacionalização, financiamento, adoecimento docente, práticas que  ferem 
os princípios éticos da pesquisa, etc.
Maiores informações:
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/about/submissions#authorGuidelines

REVISTA CADERNOS DO APLICAÇÃO
A Comissão Editorial da Revista Cadernos do Aplicação (UFRGS) informa que está recebendo trabalhos para a 
Edição do Primeiro Semestre de 2019, cuja Temática Especial é Alfabetização Científica no ensino das Ciências 
da Natureza. Os trabalhos deverão ser encaminhados de acordo com as políticas das diferentes seções que 
compõem a Revista: Temática Especial, Pesquisa em Educação Básica, Relatos de Experiência e Cadernos 
dos Alunos. 
Submissão de artigos:  Até 30 de abril de 2019.
Maiores informações: http://seer.ufrgs.br/cadernosdoaplicacao

REVISTA EDUCAÇÃO ANEC 2019
A Revista de Educação ANEC, informa à comunidade técnico-científica que se encontra com submissões 
abertas para publicação nas edições de 2019.
Maiores informações em: http://revistas.anec.org.br/index.php/revistaeducacao 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossies
https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/about/submissions#authorGuidelines
http://seer.ufrgs.br/cadernosdoaplicacao
http://revistas.anec.org.br/index.php/revistaeducacao
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INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

PROGRAMA CAPES – FULBRIGHT DE DOUTORADO PLENO NOS EUA
O programa é realizado pela CAPES em cooperação com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre 
os Estados Unidos da América e o Brasil – Comissão Fulbright.
Inscrições: Até 31 de março de 2019.
Maiores informações:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-fulbright-de-doutorado-
pleno-nos-eua
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/02012018-Edital_42_Doutorado_Pleno_CAPES_FUL
BRIGHT.pdf

PORTARIA CAPES 206/2018 – OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO DA CAPES
Conforme divulgação da Portaria nº 206 da CAPES, de 4 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da 
União - DOU, em 05 de setembro de 2018, à folha de número 172, onde fica estabelecida a obrigatoriedade 
de citação da CAPES em todos os trabalhos produzidos ou publicados em qualquer mídia que decorram de 
atividades integralmente ou parcialmente financiadas por esta agência. Desta forma, os trabalhos apoiados 
pela CAPES deverão apresentar a seguinte citação, de acordo com o artigo 3º da referida portaria: “O 
presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – 
Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”/ “This study was financed in part by the Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001” Conforme artigo 5º da 
portaria, o não cumprimento implicará em mudanças nos apoios da CAPES para as Instituições e 
pesquisadores envolvidos.
Maiores informações:  http://capes.gov.br/CECOL/Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018.pdf

PESQUISADORES PUCRS
O portal reúne os principais dados dos pesquisadores em uma página personalizada, organizada de acordo 
com os critérios mais importantes de avaliação e indexação da nossa produção científica. As informações do 
pesquisador são atualizadas automaticamente com base no Sistema de Pesquisa da PUCRS (SIPESQ).
Gerar conexões, ampliar a visibilidade e valorizar nossos pesquisadores, são alguns dos objetivos do novo 
Portal Pesquisadores PUCRS. O ambiente digital exclusivo concentra as principais informações dos nossos 
pesquisadores e possibilita que sejam facilmente localizados na internet.
No portal, você encontra rapidamente informações sobre nossos pesquisadores. As buscas podem ser 
realizadas por nome, área ou estruturas de pesquisa e eixos temáticos facilitando novas conexões e 
parcerias que qualifiquem a pesquisa da nossa Universidade. 
Maiores informações:
http://www.pucrs.br/pesquisadores/?utm_campaign=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos&u
tm_content=+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Conhe%C3%A7a+o+
portal+Pesquisadores+-+Alunos

LEMBRETE 
Colega do PPGEDU, não esqueça de entregar uma cópia do comprovante de matrícula assinado por teu 
orientador na secretaria do Programa! 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-fulbright-de-doutorado-pleno-nos-eua
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-fulbright-de-doutorado-pleno-nos-eua
http://capes.gov.br/CECOL/Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018.pdf
http://www.pucrs.br/pesquisadores/?utm_campaign=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos&utm_content=+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos
http://www.pucrs.br/pesquisadores/?utm_campaign=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos&utm_content=+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos
http://www.pucrs.br/pesquisadores/?utm_campaign=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos&utm_content=+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos


ENCONTRO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 
BIOLOGIA 
O Encontro tem o objetivo de servir como 
oportunidade para discussão de pesquisas sobre 
história e/ou filosofia da biologia e suas 
interfaces epistêmicas, podendo tratar de sua 
aplicação ao ensino.
Data: 29 a 31 de julho de 2019. 
Local: Instituto de Biociências da USP Ribeirão Preto 
- SP.
Maiores informações: 
http://www.abfhib.org/Encontro.html e pelo e-mail 
ehfb2019@abfhib.org

CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR 
O objetivo do evento é ser um espaço de discussão 
das políticas nacionais de Educação Inclusiva a partir 
do diálogo com os contextos internacionais e locais.
Nesta primeira edição o foco dos debates 
apresenta-se na temática deste ano: 
RE-IMAGINANDO A ESCOLA INCLUSIVA: 
POLÍTICAS, PRÁTICAS E INOVAÇÕES. A 
programação organizada em torno dessa temática 
prevê conferências internacionais, mesas-redondas 
com convidados internacionais e nacionais, 
minicursos, sessões de apresentação de trabalho e 
relatos de experiência, lançamento de livros, bem 
como uma extensa programação cultural
Submissão de artigos:  Até 10 de março de 2019.
Data do evento: 25 a 27 de Junho de 2019. 
Local: UFSC - Florianópolis - SC. 
Maiores informações: 
http://cintedes2019.galoa.com.br/

CONGRESSO NACIONAL DE PRÁTICAS INCLUSIVAS
O Congresso Nacional de Práticas Inclusivas: 
mediações e aprendizagens (CONAPI) será realizado 
nos dias, na. O objetivo do evento é fomentar o 
debate interdisciplinar sobre educação inclusiva, 
tendo como eixo norteador as práticas de ensino e 
aprendizagem.
Data do evento: 08, 09 e 10 de abril de 2019.
Local: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ
Maiores informações: 
https://www.even3.com.br/conapi/?fbclid=IwAR2-PWi
ziWmmlimh-OEj2GYIj-J7NlCJ6f0FsEkeY_bQBNgEXwR5
GW2AenQ

DIVERSIDADE CULTURAL, INCLUSÃO SOCIAL E 
DIREITOS  HUMANOS. SOCIOLOGY OF LAW 2019. 
Com o intuito de agregar trabalhos de pesquisadores 
de diferentes áreas e oportunizar trocas de 
experiências sobre estratégias de pesquisas 
interdisciplinares, identificando novas perspectivas e 
desafios para melhor compreender a complexidade 
dos fenômenos sociais de áreas conexas ao Direito na 
sociedade contemporânea. Sob distintas abordagens 
e, com inquietações voltadas à Diversidade Cultural, 
Inclusão Social e Direitos Humanos, o GT discutirá 
acesso e permanência na educação superior, acesso à 
justiça, ensino jurídico, inclusão de minorias étnicas 
no ensino superior, mulheres na ciência, a inclusão 
dos imigrantes, os direitos dos povos tradicionais 
(indígenas), entre outros temas correlacionados 
organicamente aos Direitos Humanos.
A Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação é um evento realizado 
desde 2006, que congrega a comunidade acadêmica e 
pesquisadores, professores da graduação e das 
escolas de educação básica. 
Submissão de artigos:  Até 31 de março de 2019.
Data do evento: 23 a 25 de Maio de 2019.
Local: Universidade LaSalle - Canoas - RS.
Maiores informações: 
https://www.unilasalle.edu.br/canoas/sociology-of-law
/ 

EVENTOS ACADÊMICOS
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l SEMINÁRIO DE ÉTICA E BIOÉTICA E V 
ENCONTRO DAS CEUAS DO RIO GRANDE DO 
SUL
O Seminário propõe a divulgação, promoção e 
discussão das temáticas de ética, bioética, 
biossegurança, experimentação animal e as 
novas tendências de mercado na perspectiva de 
atualização profissional e acadêmica. Trata-se de 
um evento gratuito.
Data do evento: 15 e 16 de Maio de 2019.
Local: Universidade Feevale - Novo Hamburgo - 
RS.
Maiores informações: 
https://www.feevale.br/cursos-e-eventos/l-semin
ario-de-etica-e-bioetica-e-v-encontro-das-ceuas-d
o-rio-grande-do-sul.

http://www.abfhib.org/Encontro.html
mailto:ehfb2019@abfhib.org
http://cintedes2019.galoa.com.br/
https://www.even3.com.br/conapi/?fbclid=IwAR2-PWiziWmmlimh-OEj2GYIj-J7NlCJ6f0FsEkeY_bQBNgEXwR5GW2AenQ
https://www.even3.com.br/conapi/?fbclid=IwAR2-PWiziWmmlimh-OEj2GYIj-J7NlCJ6f0FsEkeY_bQBNgEXwR5GW2AenQ
https://www.even3.com.br/conapi/?fbclid=IwAR2-PWiziWmmlimh-OEj2GYIj-J7NlCJ6f0FsEkeY_bQBNgEXwR5GW2AenQ
https://www.unilasalle.edu.br/canoas/sociology-of-law/?fbclid=IwAR0NEVrcLurpxJD_KT_HNjKa2dv1pKAoTVuyL1tFsHM3zDf7QifdyRi8N6U
https://www.unilasalle.edu.br/canoas/sociology-of-law/?fbclid=IwAR0NEVrcLurpxJD_KT_HNjKa2dv1pKAoTVuyL1tFsHM3zDf7QifdyRi8N6U
https://www.feevale.br/cursos-e-eventos/l-seminario-de-etica-e-bioetica-e-v-encontro-das-ceuas-do-rio-grande-do-sul
https://www.feevale.br/cursos-e-eventos/l-seminario-de-etica-e-bioetica-e-v-encontro-das-ceuas-do-rio-grande-do-sul
https://www.feevale.br/cursos-e-eventos/l-seminario-de-etica-e-bioetica-e-v-encontro-das-ceuas-do-rio-grande-do-sul
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DANÇA  & 

MÚSICA
CINEMA

&   

VONTADE_ALEATÓRIA
A exposição 'Vontade Aleatória', do artista multiplataforma Pedro Gutierres, é o resultado de uma 
pesquisa no universo digital materializada em pintura. Inspirado pelo algoritmo das redes sociais e 
buscas de imagens no Google, Gutierres propõe uma reflexão sobre o modo como nossos desejos 
são construídos através de feeds de conteúdo.
Onde: Casa Musgo (Venâncio Aires, 860
Quando: 21 de março, das 19h às 22h
Gratuito

Música na Praça Júlio Mesquita
As Praças podem e devem ser ocupadas para o 
lazer, promovendo e favorecendo a Cultura.
O objetivo do coletivo é ocupar locais públicos da 
cidade que estão abandonados e esquecidos. 
Evento conta com feira cultural e expositores.
Onde: Praça Júlio Mesquita (entre Av. João 
Goulart e rua Gen. Salustiano)
Quando: 23 de março,  das 11h às 20h
Gratuito

Valéria canta: Mulheres do Samba
Valéria interpreta grandes cantoras, como Elis Regina, 
Maria Rita, Alcione, Clara Nunes, Leci Brandão. O show 
fala sobre diversidade, empoderamento, respeito e é 
claro o Amor “seja como for”. 
Onde: Paraphernalia Bar (Rua João Alfredo, 425)
Quando: 16 de março, 23h
R$ 25,00

Oficina Especial -  Desenhança em Casa
Crianças, adolescentes e adultos poderão experimentar proposições que exploram os limites e 
atravessamentos entre a dança e o desenho e mais outras linguagens da arte imersos numa casa cheia de 
possibilidades, culminando num banho refrescante de mangueira. Com a propositora de experiências 
Guadalooping Rausch.
Onde: Espaço Conversações - Psicologia e Cultura (Rua Miguel Tostes, 877)
Quando: 30 de março (Turma 1 | das 9h às 12h - Turma 2 | das 15h30 às 18h30)
 R$ 60,00 (pagamento antecipado até dia 15 de março) R$ 70,00 (pagamento depois do dia 15 de março) - 
Mais informações: desenhanca@gmail.com

Aula aberta de Dança Africana
Aula aberta de dança africana com o grupo 
Sankofa Drums, que traz ao público várias 
músicas dançantes tradicionais do oeste 
africano. 
Onde: Parque da Redenção
Quando: 24 de março,  das 16h às 18h
Contribuição espontânea

Aurora - Clube de Cinema de 
Porto Alegre
Exibição de clássico do cinema mudo de 
1927. Homem pondera matar esposa, 
mas é acometido pela culpa.
Onde: Sala Redenção (Av. Luis Eng. 
Englert)
Quando: 19 de março, 19h
Gratuito


