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Estimados/as leitores/as,
a Revista Brasileira de Política e Administração da Educação
( https://seer.ufrgs.br/rbpae/index ), periódico da Associação Nacional de
Política e Administração da Educação (ANPAE) acaba de lançar seu
último número.
Nele, temos o dossiê "Militarização da Educação Pública", organizado
pelas professoras Miriam Fábia Alves (UFG) e Catarina de Almeida Santos
(UnB), trazendo artigos selecionados sobre uma temática tão relevante e
preocupante para o cenário da gestão e políticas educacionais.
Ainda, esta edição conta com artigos em fluxo contínuo e uma pesquisa
encomendada sobre o impacto do pagamento dos inativos no financiamento da
educação, artigo fundamental em momento em que a previdência social se
tornou, no discurso oficial, "um problema a ser minimizado".
Neste número está publicada também a listagem de pareceristas ad hoc que
atuaram conosco neste ano, sem os quais este trabalho de divulgação da
ciência seria impossível. Nossa gratidão a todos e todas.
Informamos que a partir de agora estamos indexados no Educ@, com metodologia
Scielo, e todos os números poderão ser acessados diretamente por lá. A
partir de janeiro de 2020 a RBPAE estará aberta em fluxo contínuo para
submissões.
Convidamos a navegarem e divulgarem os artigos e desejamos um excelente 2020
a todos e todas. https://seer.ufrgs.br/rbpae/index
Marcelo Mocarzel & Sabrina Moehlecke
Editores da RBPAE
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico
científico editado pela ANPAE
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