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Apresentação

A POSGERE - Pós-Graduação em Revista, revista para pós-graduandos (lato e
stricto sensu) publicada pelo Campus São Paulo do IFSP publica nesta edição o primeiro
número de seu terceiro volume, composta em sua totalidade por trabalhos publicados na
seção Artigos Stricto Sensu.
O primeiro deles, “O OLHAR ACADÊMICO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE
LITERATURA, PERIFERIA E EDUCAÇÃO”, de Raquel Barbosa Dias, discute o modo
como as produções acadêmicas da área de Educação identificam e tematizam
contribuições da literatura produzida nas periferias no cenário contemporâneo. A autora
realiza uma revisão bibliográfica do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e realiza
uma análise sobre a abordagem desse fenômeno, por parte de estudiosos do tema, em sua
relação com educação escolar e não escolar nos últimos anos.
O artigo de Francisco Guilherme Leon de Oliveira, “UMA DISCUSSÃO SOBRE
O FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) A PARTIR DA
UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA ‘ESTADO DA ARTE’” trata sobre o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) a partir de produções acadêmicas, marcos teóricos e
legais, entre os anos de 2015 e 2016, para compreender tal ação no âmbito da educação
superior pública brasileira, assim como a produção de conhecimento gerado sobre este
programa.
Ligia Porto Alexandre e Daniel Teixeira Maldonado, no artigo “EDUCAÇÃO
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NOS CURSOS DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
DE TURISMO DO IFSP” analisam ementas, objetivos, conteúdos programáticos e
bibliografias, para verificar as menções relativas ao tema Educação das Relações ÉtnicoRaciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo do IFSP, visando
especialmente a discussão de tal tema para a formação de professores no ensino superior
e para a formação do Tecnólogo em Turismo.
Por fim, Rodrigo Rech, Ricardo Pires e Marcelo Victor Pires de Sousa, no artigo
“DIAGNÓSTICOS

DERMATOLÓGICOS

PARA

TRATAMENTOS

COM

FOTOTERAPIA, UMA REVISÃO DO ESTADO DA ARTE”, realizam uma discussão
sobre os conceitos básicos da terapia denominada Fototerapia, ao destacar seus efeitos
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físicos e ao discutir soluções atuais e em estudo para a realização de diagnósticos de
tecidos biológicos. Segundo os autores, o trabalho visa apresentar discussões que podem
ser utilizadas como base para os profissionais da área da saúde, destacando os pontos
positivos e negativos dos métodos apresentados, considerando a aplicação em tratamentos
de fotobiomodulação.
Aproveitamos mais uma vez para informar aos leitores que o fluxo de submissão
de trabalhos à nossa revista é contínuo e convidamos-lhes a não apenas se entregarem à
leitura dos artigos aqui publicados como também a publicarem em nossa revista.

Prof. Dr. Jorge Rodrigues de Souza Junior
Editor-gerente
POSGERE – Pós-Graduação em Revista.
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