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ARTES VISUAIS
REVISTA NUPEART
SUBMISSÕES
A Revista Nupeart é uma publicação interdisciplinar de caráter científico-acadêmico do Núcleo
Pedagógico de Educação e Arte, do Centro de Artes da UDESC. Tem como objetivos: divulgar ações
de ensino, pesquisa e extensão relacionadas e identificadas com as áreas temáticas de educação e
cultura; proporcionar um espaço de divulgação de trabalhos artísticos e educacionais de
profissionais da área; oferecer aos licenciandos e professores de artes em geral, atuantes na
educação básica, um material teórico, artístico e pedagógico.
Contato: revistanupeart.ceart@udesc.br | PROF-ARTES

APOTHEKE
SUBMISSÕES
A Revista Apotheke destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área de Arte Educação,
resultantes de pesquisas e práticas artísticas e educativas refletidas teoricamente. Compreende-se
por trabalhos os artigos, ensaios visuais e notas de experiência decorrentes de pesquisas teóricas ou
empíricas, de experiências estético-artísticas-pedagógicas.
Contato: revistaapotheke@gmail.com

COM[POR]
SUBMISSÕES
A Revista com[por] é uma publicação do grupo de pesquisa [entre] paisagens do Programa de PósGraduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que aceita
colaborações de pesquisadores das áreas, artes visuais e educação. Os textos apresentados tem
como objeto de reflexão as artes visuais e suas interlocuções com o campo da filosofia, da literatura
e outros.
Contato: compor.revista@gmail.com

PALÍNDROMO
SUBMISSÕES
Trata-se de uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Centro de Artes
da UDESC. Revista digital sem fins lucrativos e concebida para ser um veículo de divulgação de
pesquisas e produção de conhecimento.
Contato: revistapalindromo.udesc.ppgav@gmail.com

REVISTA CICLOS
SUBMISSÕES
A Revista Ciclos (PPGAV/UDESC) é um espaço para publicação de artigos de mestrandos,
doutorandos e pesquisadores em geral, realizados no campo das Artes Visuais. Este periódico é uma
iniciativa dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, lançado em
2013, com o objetivo de proporcionar um espaço qualificado de publicação para pesquisadores da
área, ativar discussões e promover cruzamentos de práticas e projetos, bem como, difundir
resultados de pesquisas acadêmicas.
Contato: revistaciclos@gmail.com

REVISTA DE ENSINO EM ARTES, MODA E DESIGN
SUBMISSÕES
Preocupada com a difusão científica no campo do Ensino Superior, especialmente para a formação
dos profissionais e professores em Artes, Moda e Design, a revista visa a socializar ao mundo
acadêmico, através de trabalhos inéditos, as mais distintas investigações no âmbito do Ensino
Superior, proporcionando o diálogo entre práticas e teorias aplicadas à formação dos profissionais
das áreas em questão. Esta revista é um projeto interinstitucional entre os programas de pós
graduação em artes, design e consumo da PPGAV/UDESC, ICA/UFC, PPGD/UFPE e PGCDS/URPE, com
apoio da Diretoria de Ensino da Abepem.
Contato: modaesociedade@gmail.com

REVISTA

EDUCAÇÃO,

ARTES

E

INCLUSÃO

SUBMISSÕES
A Revista Educação, Artes e Inclusão foi criada em 2008 a fim de divulgar os estudos na área de
Ensino de Arte e Inclusão. Com o passar dos anos a revista tem recebido contribuições de outros
trabalhos que buscam interfaces ampliando seu escopo para estudos no campo da Educação, das
artes e da inclusão.
Contato: revistaeducacaoarteinclusao@gmail.com
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