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São Carlos, maio de 2017

Dossiê: Quarenta anos do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar 
(1976-2016)

Neste ano, o PPGE (Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade 
Federal de São Carlos) está em festa! Nesta primeira revista do ano de 2017, abrimos 
com um dossiê comemorativo dos 40 anos do Programa de Pós-Graduação em 
Educação organizado pela professora Marisa Bittar.

Além dos 40 anos do PPGE, a REVEDUC comemora também 10 anos de 
publicações cumprindo, com êxito, seus objetivos iniciais: pluralidade de opiniões, 
divulgação científica e compromisso social com a Educação Brasileira. Neste período 
participamos de todos os editais nacionais de financiamento de periódicos em busca de 
financiamentos que possibilitassem livre acesso aos artigos publicados na REVEDUC. 
Deste modo, em 2010 atualizamos a plataforma da revista e a indexamos em vários 
diretórios; em 2013, introduzimos o Digital Object Identifier, ou seja, Identificador de 
Objeto Digital (DOI); em 2014 mudamos o layout da capa da revista e em 2016 fomos 
aprovados para fazermos parte do indicador online de revistas de Educação Educ@, 
e desta forma estamos preparando nossa revista para o padrão XML. A REVEDUC 
tem procurado se manter atualizada para se colocar à altura e à disposição para que 
as pesquisadoras e os pesquisadores nacionais e internacionais de Educação possam 
publicar seus resultados de pesquisas, seus ensaios, resenhas e entrevistas.

Neste número, além do dossiê, publicamos também os seguintes artigos do fluxo 
contínuo: Uma trajetória singular? Apontamentos sobre europeização, privatização 
e especificidades do ensino superior português, de Fátima Antunes; Formação docente 
inicial e ensino de ortografia: Saberes necessários, de Ana Luzia Videira Parisotto 
e Gladis Massini-Cagliari, Uma análise sobre a implementação das Organizações 
Sociais nas escolas de Goiás: Os recursos públicos em questão, de Fábio Araujo de 
Souza e Maria Marta Lopes Flores; Inclusão escolar na educação de jovens e adultos, 
de Eglaucimara Oliveira Rodriguez, Alessandra Dutra e Letícia Jovelina Storto, Um 
breve percurso histórico e cultural do alimento: Questionamentos sobre consumo 
alimentar, cultura e educação, de Terezinha Camargo Pompeo Vinha.

Parabéns e obrigada a todas as gerações de professoras, professores, técnicos 
administrativos, além das inúmeras gerações de estudantes que compuseram o quadro 
do PPGE contribuindo com suas vidas, trajetórias e pesquisas para que se tornasse o 
que ele é hoje, um programa histórico e de excelência e também cumprimentamos a 
todas e todos os colaboradores da REVEDUC que tornam possível nossa existência.

BOA LEITURA!

Anete Abramowicz, Aline Reali
Universidade Federal de São Carlos
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