
   

Diálogos - Revista do Departamento de

História e do Programa de Pós-

Graduação em História

ISSN: 1415-9945

rev-dialogos@uem.br

Universidade Estadual de Maringá

Brasil

Priori, Angelo

Apresentação

Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em

História, vol. 19, núm. 1, enero-abril, 2015

Universidade Estadual de Maringá

Maringá, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305538472001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3055
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3055
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3055
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3055
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305538472001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=305538472001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3055&numero=38472
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305538472001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3055
http://www.redalyc.org


Diálogos (Maringá. Online), v. 19, n.1, p. 7-9, jan.-abr./2015. DOI 10.4025/dialogos.v19i1.1076

Apresentação

É com imensa satisfação que apresentamos à comunidade científica 

do Brasil e do exterior mais um número da revista Diálogos (v. 19, n. 1, 

jan./-abr. 2015).

Neste número não inserimos a seção mesa redonda, publicada desde 

a fundação da revista. A atitude não usual tem um motivo específico. Esta 

edição é dedicada exclusivamente para divulgar pesquisas nas áreas do 

ensino de história e da educação histórica. Os autores - portugueses, 

espanhóis, ingleses, italianos e brasileiros – são pesquisadores de projeção 

internacional, com grande reconhecimento dos seus pares. Acreditamos que 

a contribuição deste volume será fundamental para a reflexão sobre o tema,

bem como para promover novos aportes teóricos e metodológicos para a 

área.

Todos os 20 textos, que ora colocamos à disposição para a 

comunidade acadêmica e para os professores da educação básica, foram 

coligidos pelas doutoras Márcia Elisa Teté Ramos e Marlene Rosa Cainelli 

(pesquisadoras do Programa de Pós-graduação em História da UEL), a 

quem agradecemos pelo árduo trabalho realizado para a revista Diálogos.

Nós do Conselho Editorial, mais uma vez, externamos um 

agradecimento especial à Fundação Araucária, a Capes e ao CNPq, que 

viabilizaram o suporte financeiro para tornar realidade mais uma edição da 

revista Diálogos.

Angelo Priori
Editor


