NOVO NÚMERO DISPONÍVEL
Temos a grata satisfação de comunicar que se encontra publicado o primeiro número de 2020 do
periódico Cadernos de História da Educação (v.19, n.1, jan.-abr. 2020). Nele constam 16 colaborações,
06 artigos em dossiê, 01 artigo especial, 08 artigos em fluxo contínuo e 01 resenha. Destacamos a
publicação do dossiê intitulado “História e memória da EJA nas universidades brasileiras e portuguesas
– séculos XX e XXI”, que reúne seis artigos, com autores de destaque na pesquisa em História da
Educação de Jovens e Adultos no Brasil e em Portugal. Destacamos também o artigo especial, “Direito
à educação, escravatura e ordenamento jurídico no Brasil Império”, de Carlos Roberto Jamil Cury. Por
fim, ressaltamos que os autores dos artigos do presente número estão vinculados à 19 diferentes
instituições no Brasil e no exterior. Boa leitura! Para conhecerem a versão integral deste número,
acessem: http://www.seer.ufu.br/index.php/che.
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