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O Boletim  UniFreire  é  uma  publicação  semestral,  a  ser  alimentada  por  representantes  das
organizações que desenvolvem ações inspiradas nos princípios filosóficos, políticos e pedagógicos de
Paulo Freire. 

O objetivo do Boletim é socializar, provocar reflexões e potencializar as ações da comunidade freiriana
nacional e internacional: Institutos Paulo Freire, Cátedras, Grupos de Estudos, Centros e Núcleos de
Pesquisas, assim como de Movimentos Sociais e Organizações da Sociedade Civil que realizam projetos
ou ações pautados na pedagogia freiriana.

A UniFreire é responsável pela articulação, elaboração e publicação do Boletim.

Os interessados em participar desta terceira edição poderão encaminhar suas contribuições para uma ou
mais das seguintes seções: 
 

1. Encontros Freirianos:
Nesta seção serão compartilhados eventos, referenciados em Paulo Freire, que acontecerão de maio a
setembro de 2014: encontros de formação, fóruns, simpósios, colóquios, cursos etc. 

Formato:  texto  de  no  máximo  2  mil  caracteres  com  espaços,  preferencialmente  acompanhado  de
imagem com cerca de 800x600 pixels (ex: arte do evento). 

2. Notícias:
Esta  seção  buscará  compartilhar  projetos  e  ações  pautados  nos  princípios  freirianos,  em
desenvolvimento ou concluídos recentemente. Sugere-se breves relatos de experiências. Socializá-los
poderá inspirar outras ações e motivar o aprofundamento de diálogos entre educadores de diferentes
localidades. Serão acolhidas também sínteses e reflexões sobre eventos realizados nos últimos meses. 

Formato: texto de no máximo 4 mil caracteres com espaços, preferencialmente acompanhado de 2 ou 3
fotografias com cerca de 800x600 pixels. 

3. Lançamentos:
Aqui serão divulgadas publicações recentes  ou a serem lançadas: livros, boletins etc.  Sugerimos incluir
o link para acesso à publicação, caso a mesma esteja disponível em formato eletrônico.

Formato:  texto  de  no  máximo  1  mil  caracteres  com  espaços,  preferencialmente  acompanhado  de
imagem, com cerca de 800x600 pixels, para acompanhar o texto. (ex: capa da publicação). 

4. Artigos:
Os artigos deverão ter de 7 a 12 mil caracteres com espaços, incluída a bibliografia e o minicurrículo do
autor (ou dos autores). 

O envio de texto para publicação deverá ser feito até o dia 01 de março de 2014, por meio do
endereço secretaria@unifreire.org
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