
O BOLETIM ACADÊMICO é divulgado tem por finalidade 
sistematizar e divulgar por informações úteis à pesquisa e 
a divulgação da publicação científica entre alunos e 
alunas, ex-alunos e alunas e o professorado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Escola de 
Humanidades da PUCRS. Pretende ser uma forma de 
informações atualizada a partir da colaboração dos 
discentes e docentes das diferentes linhas de pesquisa do 
PPGEDU/PUCRS. O BOLETIM ACADÊMICO  é divulgado na 
primeira semana de cada mês junto a página do PPG/EDU 
ou pelo link: Boletim Acadêmico - PPG Edu/PUCRS

Este é o segundo número do ano de 2017 produzido pela 
nova Equipe Editorial do Boletim Acadêmico,  estamos 
buscando novas formas para socializar as informações que 
possam nos interessar enquanto acadêmicos do Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Contamos com a 
participação de todos, envie suas ideias, sugestões, 
informações e/ou críticas para o e-mail de um dos membros 
da Equipe Editorial. Que a leitura deste material, seja 
proveitosa.

Equipe Editorial do Boletim Acadêmico

REVISTA EDUCAÇÃO

A revista Educação é uma publicação científica da Faculdade 
de Educação, sob a responsabilidade do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da PUCRS. Tem como 
propósito divulgar a produção científica original de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, propiciando um 
diálogo entre os diferentes campos da educação. Publica 
artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções, 
entre outras contribuições acadêmicas. Mais informações 
em: Revista Educação - PUCRS

REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG) é um periódico científico, editada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) desde 2004. Tem como objetivo publicar estudos, debates e experiências sobre a 
Pós-Graduação e recebe artigos durante todo o ano. Maiores informações: Revista Brasileira de Pós-Graduação

REVISTA EDUCAÇÃO POR ESCRITO

A revista eletrônica Educação Por Escrito do PPGEdu da 
PUCRS tem como objetivo a divulgação de investigações de 
Programas de Pós-Graduação em Educação. Nessa 
perspectiva, a revista assume uma vertente editorial que se 
propõe a publicar, divulgar e fomentar a produção de 
conhecimentos, criando e incentivando publicações 
periódicas próprias, e também através de publicações em 
parcerias com outros Centros de Investigação e Instituições, 
nacionais e estrangeiros. Maiores informações: Revista 
Educação por Escrito - PUCRS
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BOLETIM ACADÊMICO – EQUIPE EDITORIAL

EDITORIAL SUMÁRIO

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

A revista Educação Unisinos tem como objetivo elevar a 
qualidade da produção científica na área educacional, em 
nível nacional e internacional. Publica artigos inéditos, 
resultantes de pesquisas, bem como ensaios teóricos, 
resenhas e entrevistas de pesquisadores do país e do 
exterior. Seu público-alvo são professores dos diferentes 
níveis de ensino e pesquisadores do campo da educação. 
Mais informações em: Educação Unisinos

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

A revista Educação & Realidade da faculdade de Educação da 
UFRGS, publica artigos relacionados às várias áreas do campo 
da educação e suas interfaces com as artes, filosofia, letras, 
ciências sociais e humanas, resultantes de estudos teóricos, 
pesquisas, reflexões sobre práticas concretas ou debates 
polêmicos e atuais. Maiores informações: Educação e 
Realidade
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CADERNOS DE EDUCAÇÃO

Cadernos de Educação é uma publicação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 
(FaE/UFPel). A revista publica textos que possibilitem o debate no interior da pluralidade que se apresenta no 
campo educacional contemporâneo. Além dos artigos que constituem seu núcleo básico, outras modalidades de 
textos são regularmente publicadas como estudos teóricos, reflexões sobre práticas, discussões conceituais etc. 
Mais informações em: Cadernos de Educação

REVISTA EDUCAÇÃO UFSM

A revista Educação (UFSM) destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área de Educação, resultantes de 
pesquisas e práticas educativas refletidas teoricamente. Compreende-se por trabalhos os artigos decorrentes de 
pesquisas teóricas ou empíricas, de experiências pedagógicas e de elaboração de resenhas. Mais informações 
em: Revista Educação - UFSM

QUALIS PERIÓDICOS

EDUCAÇÃO EM REVISTA

Educação em Revista é uma publicação trimestral do Programa de Pós graduação em Educação da Faculdade de 
Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objetivo divulgar conhecimentos 
científicos produzidos no campo da Educação. Publica artigos inéditos que trazem uma efetiva contribuição para 
o avanço da pesquisa educacional. São aceitos manuscritos que apresentem resultados de pesquisas empíricas 
ou teóricas ou revisões críticas sistemáticas e integrativas da produção científica e acadêmica na área. Mais 
informações em: Educação em Revista - UFMG

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

A Revista Brasileira de Educação Básica é um periódico eletrônico, de acesso aberto, para a divulgação 
das experiências escolares e das pesquisas em educação desenvolvidas na escola básica brasileira. Pretende 
publicar textos produzidos pelos(as) professores(as) da educação básica e das universidades brasileiras que 
trabalham em colaboração com os(as) mesmos(as). Mais informações em: Revista Brasileira de Educação 
Básica

REVISTA TEIAS – UERJ

Teias tem como escopo a publicação de trabalhos científicos/acadêmicos originais, o incentivo à pesquisa e ao 
debate da área da Educação, centrados nas suas relações com a sociedade. Teias publica artigos inéditos de 
autores brasileiros ou estrangeiros. Sendo organizada por números temáticos, aceita, portanto, apenas trabalhos 
que estejam dentro do campo de pertinência do tema proposto. Mais informações em: Revista Teias - UERJ

REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA – USP

Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que 
aceita, para publicação, artigos inéditos na área educacional resultantes de pesquisa de caráter teórico ou 
empírico, bem como revisões da literatura de pesquisa educacional. Mais informações em: Revista Educação e 
Pesquisa
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#TEAR: REVISTA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia é uma 
publicação científica do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). O propósito 
da revista #Tear é divulgar a produção científica de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, propiciando um 
diálogo entre os diferentes campos da educação profissional, 
em suas relações com a ciência e a tecnologia. A revista 
publica artigos, resenhas, entrevistas, entre outras 
contribuições acadêmicas. Dossiê: INCLUSÃO DIGITAL 
Prazo final para submissão: 31 de março de 2017
Previsão de publicação: julho de 2017
Mais informações em: Revista Tear

REVISTA EDUCAÇÃO EM DEBATE

A Revista Educação em Debate do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Brasileira, pertencente à 
Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do 
Ceará – UFC, recebe trabalhos originais e inéditos sob forma 
de artigo técnico-científico, ensaios, resenhas, entrevistas e 
reflexões sobre pesquisa, ensino ou extensão cuja 
abordagem esteja relacionada com temas da área de 
Educação em geral, Filosofia da Educação, Sociologia da 
Educação, Psicologia da Educação, História da Educação.
Prazo final para submissão: 28 de fevereiro de 2017
Mais informações em: Revista Educação em Debate - UFC

REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS – EDUCAÇÃO (RCH)

A Revista de Ciências Humanas - Educação (RCH) é um 
periódico semestral vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação stricto-sensu em Educação - Mestrado em 
Educação da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Câmpus de Frederico Westphalen- RS 
(PPGEDU/URI-FW). Tem por objetivo divulgar a produção 
científica na área da Educação estimulando o diálogo e o 
debate entre os pesquisadores da área de Educação. 

Dossiê: EPISTEMOLOGIAS E FORMAÇÃO DOCENTE
Prazo final para submissão: 15 de julho de 2017
Previsão de publicação: julho de 2017

Dossiê:  POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E GÊNERO: A 
EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DA MULHER 
NA SOCIEDADE
Prazo final para submissão: 15 de agosto de 2017
Previsão de publicação: dezembro de 2017
Mais informações em: Revista de Ciências Humanas (RCH)

EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

A revista eletrônica Educação, Cultura e Sociedade, é uma 
iniciativa do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus 
universitário de Sinop. Tem como objetivo a divulgação de 
conhecimentos científicos, por meio da publicação de 
trabalhos oriundos de estudos, pesquisas, experiências 
didático-pedagógicas e/ou de extensão sobre as temáticas 
relacionadas à área de Educação como: Formação de 
Professores, Movimentos Sociais, Políticas Públicas 
Educacionais, Educação e Tecnologia, Infância e Relações 
com o Saber, Ambiente, Cultura, Sociedade, 
Ensino-Aprendizagem, dentre outras temáticas afins. 

Dossiê: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Prazo final para submissão: 30 de abril de 2017
Mais informações em: Revista Educação, Cultura e 
Sociedade

QUALIS PERIÓDICOS

REVISTA EDUCERE et EDUCARE

A Revista Educere et Educare Periódico do curso de 
Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Unioeste, recebe trabalhos originais e inéditos para o Dossiê: 
Análise do Comportamento, Educação e Contemporaneidade.
Prazo final para submissão: 28 de fevereiro de 2017
Mais informações em: Revista Educere

REVISTA OBSERVATÓRIO - UFT

A Revista Observatório é uma publicação quadrimestral do 
Núcleo de Pesquisa e Extensão Observatório de Pesquisas 
Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (OPAJE) da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) que tem como missão atuar na 
promoção da discussão acadêmica e de estudos 
interdisciplinares avançados no campo da Comunicação, do 
Jornalismo e da Educação. 

Dossiê: COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
Prazo final para submissão: está recebendo artigos e 
resenhas até 28 de fevereiro de 2017.
Previsão de publicação: edição maio-agosto  de 2017
Mais informações em: Rev. Observatório

EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL

A ETD – Educação Temática Digital é uma publicação 
eletrônica multidisciplinar, que se dedica à publicação de 
artigos da comunidade científica nacional e internacional que 
investiguem questões de interesse do campo educacional e 
áreas afins. O propósito da revista é possuir um escopo 
multidisciplinar atendendo todas as áreas que permeiam a 
Educação. Fluxo contínuo.

Chamada Pública Para Dossiês
Está aberta chamada pública para propostas de dossiês, sob 
demanda espontânea, para serem publicados nos anos de 
2018 e 2019. Para cada ano, serão selecionadas e publicadas, 
no mínimo, duas propostas. As propostas de dossiês devem 
ser encaminhadas até 31 de maio de 2017. Mais 
informações em: Periódicos UNICAMP
 

CHAMADAS DE ARTIGOS
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REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL - FURG

A REMEA está recebendo submissões para as edições de 
2017. Agora também publicaremos resenhas críticas de livros 
que contribuam com a Educação Ambiental, e as publicações 
serão agilizadas via Ahead of Print (todas essas informações 
estão mais detalhadas na página das normas de submissão). 
Mais Informações em: REMEA

REVISTA COMPETÊNCIA - SENAC

A Competência, Revista da Educação superior do Senac-RS, 
convida pesquisadores para submissão de artigos para seu 
Vol. 10, Nº 1, com previsão de publicação em julho de 2017. 
Esse número propõe uma seção com o tema Gestão 
Colaborativa. Além dos artigos relacionados à temática 
proposta, serão aceitos trabalhos que versem sobre outros 
temas nas áreas de Gestão e Negócios, Hospitalidade e Lazer, 
Informação e Comunicação e Moda, Áreas essas que fazem 
parte dos eixos tecnológicos nos quais o Senac-RS atua. 
Serão considerados para avaliação artigos de pesquisa, 
artigos de revisão, resenhas, pensatas e relatos de 
experiência. 
Prazo final para submissão: 6 de março de 2017
Mais informações em: Revista Competência - SENAC

CHAMADAS DE ARTIGOS

QUALIS PERIÓDICOS
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III COLÓQUIO FRANCO-LATINOAMERICANO DE 
PESQUISA SOBRE DEFICIÊNCIA 

O III Colóquio Franco-Latinoamericano de Pesquisa Sobre 
Deficiência ocorrerá na cidade de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul/Brasil, na Pontifícia Universidade Católica nos dias 9, 
10 e 11 de março de 2017. O tema central nesta edição será 
Igualdade e Dignidade. Visite a página do evento para 
maiores detalhes: 
http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/

XXVIII SIMPÓSIO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO

Será promovido pela Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação – Anpae em parceria com o Centro 
de Educação da UFPB, que ocorrerá no período de 26 a 
28/04/2017, na  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João 
Pessoa - Paraíba - Brasil.  Mais informações: 
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html

XV SEMINÁRIO TEMÁTICO: Cadernos Escolares de 
Alunos e Professores e a História da Educação 
Matemática (1890 – 1990)

O XV Seminário Temático, a ser realizado na Universidade 
Federal de Pelotas, entre os dias 29-30 de abril e 1º de 
maio de 2017, constitui-se, como é finalidade principal dos 
seminários, como um momento de encontro de  vários 
grupos de pesquisa de cursos de pós-graduação presentes 
em duas dezenas de estados brasileiros, além de parceiros 
internacionais interessados na história da educação 
matemática. Mais informações: 
http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
O Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE), 
acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2017, na cidade de João 
Pessoa (PB). Visite a página para maiores detalhes: 
http://www.ixcbhe.com/

4to CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS 
SOCIALES

FLACSO convoca el IV Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales que se celebrará en la sede 
de FLACSO España en la ciudad de Salamanca, los días 
17,18 y 19 de julio de 2017. El objetivo del congreso es 
reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales 
en América Latina y explorar los aportes académicos que 
se pueden hacer desde la región. Mais informações em: 
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-lati
noamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017 

CONFERÊNCIA MUNDIAL DAS HUMANIDADES - Bélgica 
O evento ocorrerá entre os dias 6 a 12 de Agosto de 2017.  
Para maiores informações, visite a página: 
http://www.humanities2017.org/en#content-section 

III CONGRESSO INTERNACIONAL OBSERVARE
O OBSERVARE é uma unidade de investigação da Universidade 
Autónoma de Lisboa, convoca um Congresso Internacional a 
realizar nos dias 18 e 19 de Maio de 2017. Mais informações: 
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/

PORTO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN 
EDUCATION

A 1ª edição da Conferência Internacional do Porto de 2017 
sobre Pesquisa em Educação será realizada no Politécnico do 
Porto, Portugal, de 19 a 21 de Julho de 2017. Submissões de 
trabalhos até dia 15/01/2017. Mais informações em: 
https://porto-icre2017.eventqualia.net

EVENTOS ACADÊMICOS

ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O encontro se constitui em uma importante instância de 
diálogo e cooperação no campo da educação e das ações 
relacionadas ao meio ambiente e a sociedade. O evento terá 
como sede em 2017, a cidade de Curitiba, capital do Estado do 
Paraná, coordenado pela Universidade Federal do Paraná em 
parceria com diversas instituições e redes de educadores 
ambientais, ocorrerá entre os dias 17 e 19 de MAIO de 2017. 
Mais informações: http://www.epea2017.ufpr.br/

II SEMINÁRIO VAMOS FALAR DE GÊNERO? 
TRANSGENERIDADES, FEMINISMOS E DIREITOS CIVIS

O Vamos Falar de Gênero é um seminário fruto das discussões 
realizadas pelo GELTED-Grupo de Estudos de Linguagem, 
Tecnologia e Diversidade,sob coordenação do prof. Dr. Dánie 
Marcelo de Jesus, no Programa de Pós Graduação em Estudos 
da Linguagem-PPGEL, da UFMT. Ocorrerá entre os dias 3 e 5 de 
abril de 2017 na  Universidade Federal do Mato Grosso. Veja 
mais informações: 
http://vamosfalardegeneroii.blogspot.com.br/

XII SEMINÁRIO JOGOS ELETRÔNICOS, EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Estão abertas inscrições e chamadas de trabalhos para o 
XII SJEEC que vai acontecer 08 e 09 de maio de 2017, em 
Salvador/BA. Data máxima para encaminhamento dos 
Papers: 31/02/17  Visite o site para obter mais 
informações:
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/20
17/home 

I SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

Será realizado nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2017, 
propõem-se a refletir sobre os processos inclusivos nos 
diferentes espaços educativos, considerando os processos 
de ensino e de aprendizagem como centrais para a 
inclusão sócio educacional dos sujeitos com deficiência. 
Mais informações: Seminário LBEI
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http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/
http://eventos.pucrs.br/francolatinoamericano/
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/
http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/
http://www.ixcbhe.com/
http://www.ixcbhe.com/
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-salamanca-2017
http://www.humanities2017.org/en#content-section
http://www.humanities2017.org/en#content-section
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/
http://observare.autonoma.pt/conference/pt/
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
https://porto-icre2017.eventqualia.net/
http://www.epea2017.ufpr.br/
http://vamosfalardegeneroii.blogspot.com.br/
http://vamosfalardegeneroii.blogspot.com.br/
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario-jogos/2017/home
http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2017/
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II CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO 
COMPARADA E VII ENCONTRO INTERNACIONAL DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO COMPARADA

A Sociedade Brasileira de Educação Comparada - SBEC, a 
Sociedade Ibero-americana de Educação Comparada - SIBEC, 
o Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB, com o apoio do World Council for Comparative 
Education Societies - WCCES, organizam o evento. Com o 
tema Internacionalizações e a Educação Comparada: 
Processos e Efeitos nas Políticas, Metodologias e Práticas da 
Educação, o encontro será em João Pessoa, entre os dias 24 
a 27 de maio. Os Congressos ocorrerão no Centro de 
Educação (CE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - 
Campus I - Cidade Universitária. Informações em: 
http://www.educacaocomparada.com.br/

EVENTOS ACADÊMICOS

7th ANUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
EDUCATION & E-LEARNING

Evento internacional ocorrerá em Singapura entre os dias 25 
e 26 de setembro. Prazo para submissão de trabalho será 
até dia 17 de Abril. Maiores informações em: 
http://www.e-learningedu.org/index.html

2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL MENTE-CÉREBRO

O Simpósio reúne pesquisadores com diferentes pontos de 
vista sobre o assunto, com o objetivo de fomentar o debate 
e, com isso, atualizar o conhecimento do público sobre as 
recentes pesquisas e discussões acerca do tema, estimular o 
pensamento crítico sobre o dilema mente-cérebro e 
promover o desenvolvimento de novas pesquisas nesta 
temática. O evento é promovido por pesquisadores do 
Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde (NUPES) da 
instituição e da Universidade de São Paulo (USP), com o 
apoio do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da 
FMUSP e da Universidade de Oxford (Inglaterra) e ocorrerá 
nos dias 17 e 18 de março de 2017 no Anfiteatro do 
Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF). Maiores informações em: MenteCerebro

I SEMINÁRIO NACIONAL “INFÂNCIAS E JUVENTUDES NA 
CIDADE: UM DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO”

O evento será realizado nos dias 9, 10 e 11 de maio, pelo 
Grupo de Pesquisa Infância, Educação e Sociedade 
(CNPq/UFES) e pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação PPGE/UFES. A Submissão de Trabalhos deve ser 
realizada entre os dias 07/02/2017 a 07/03/2017, atendendo 
todas as normas do evento.  O evento será realizado no 
Auditório do Centro de Ciências Exatas, Campus Goiabeiras 
da Universidade Federal do Espírito Santo. Maiores 
informações em: InfanciasEJuventudes
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XXVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE POLÍTICA E 
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Trata-se de evento com forte tradição na área de políticas e 
administração da educação. O Simpósio tem por objetivo 
reunir professores, pesquisadores, dirigentes educacionais e 
professores da educação superior e educação básica para 
um exercício de socialização e análise de estudos e 
experiências em matéria de políticas e práticas 
internacionais de administração e avaliação da educação nos 
diferentes níveis e modalidades de educação. O Simpósio 
terá apresentação de trabalhos e pôsteres, ocorrerá em João 
Pessoa, Paraíba, nas dependências da UFPB, no período de 
26 a 28 de abril de 2017. o prazo para submissão dos 
trabalhos será até dia 20 de fevereiro.  Informações em: 
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html

POLÍTICAS DO RESSENTIMENTO, DO MEDO E DA RAIVA: 
REVERBERAÇÕES NA EDUCAÇÃO

7º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE ESTUDOS CULTURAIS E 
EDUCAÇÃO. 4º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS 
CULTURAIS E EDUCAÇÃO

“O 7º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais em Educação 
e 4º Seminário Internacional de Estudos Culturais em 
Educação lhe convida para habitar, mesmo que por um certo 
tempo, a possibilidade de nos perguntarmos o que ainda não 
sabemos, com quem ou sobre o que ainda não conversamos 
e que poderia, quiçá, nos remeter a pensar e exercer a vida, 
acadêmica ou cotidiana, de outros modos”. Ocorrerá entre 
os dias 12 a 14 de junho de 2017, ULBRA, Canoas, RS. Prazo 
para submissão de trabalhos: até dia 15 de Fevereiro. 
Outras informações em: http://www.sbece.com.br/site/capa

 

38ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED

A 38ª reunião nacional da ANPEd acontecerá de 1 a 5 de 
outubro de 2017 na Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), em São Luís, com o tema "Democracia em risco: a 
pesquisa e a pós-graduação em contexto de resistência". 
Mais informações: http://38reuniao.anped.org.br 
Prazos importantes:

● até 10/02 - Vencimento da anuidade com desconto 
de 5%

● 10/02 - 07/03 - Inscrição de Textos/Propostas
● 22/04 - 25/05 - II Mostra de Filmes CURTA ANPEd – 

Período de inscrição dos filmes.

http://www.educacaocomparada.com.br/
http://www.educacaocomparada.com.br/
http://www.e-learningedu.org/index.html
http://www.e-learningedu.org/index.html
http://mentecerebro.com/pt-br/institucional/
https://sites.google.com/site/infanciasejuventudesnacidade17/
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/index.html
http://www.sbece.com.br/site/capa
http://38reuniao.anped.org.br
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BOLSAS DE ESTUDO

PROGRAMA EUROINKA

O programa EuroInka é um fruto do já consolidada Erasmus 
Mundus, responsável por coordenar muitos projetos de 
mobilidade acadêmica e bolsas de estudo partindo da 
Comissão Europeia. O EuroInka está com inscrições abertas 
para vários níveis de escolaridade e, para os estudantes 
brasileiros, para pós-graduação (mestrado, PhD e 
pós-doutorado), desde que não tenham se formado em 
alguma instituição parceira. Há vagas também para 
trabalhadores da área acadêmica ou administrativas de 
entidades não-associadas ao Erasmus, assim como para 
refugiados. As inscrições vão até 28 de fevereiro de 2017. 
Mais informações em: https://www.euroinka.eu/

DOUTORADO EM CIÊNCIAS HUMANAS

Bielefeld Graduate School in History e Sociology (BGHS), uma 
parceria entre o Departamento de História e a Faculdade de 
Sociologia da Universidade de Bielefeld, oferece duas vagas 
para pesquisadores em nível de doutorado interessados em 
realizar uma estadia de até quatro meses na instituição. As 
bolsas de estudos, no valor mensal de 1.200 euros, serão 
oferecidas no período entre 1º de abril e 31 de julho de 
2017. Podem se candidatar doutorandos de universidades 
brasileiras das áreas de história, sociologia, ciências políticas 
e antropologia social. Para se inscrever, é preciso enviar uma 
carta de recomendação, currículo, histórico acadêmico e 
resumo do projeto pelo site até o dia 15 de janeiro. As 
inscrições vão até 28 de fevereiro de 2017. Mais 
informações em: 
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fe
llowships.html

ORANGE TULIP SCHOLARSHIP BRAZIL

Na edição 2017, o OTS Brazil oferece mais de 80 bolsas 
parciais e integrais exclusivas para brasileiros em diversas 
universidades holandesas. São mais de 30 instituições 
participantes e os benefícios podem chegar até 50 mil euros, 
entre anuidades e ajuda de custo. Para candidatar-se é 
necessário comprovar bom desempenho acadêmico, 
conhecimentos avançados na língua inglesa e atender os 
requisitos específicos da instituição de ensino superior 
holandesa do seu interesse. As inscrições seguem até o dia 
1º de abril de 2017, e fique atento ao prazo de cada 
universidade. Mais informações em: www.nesobrazil.og/ots

BOLSAS ROTARY CLUB

A Fundação Rotary oferece bolsas para financiar cursos de 
pós-graduação em qualquer país onde a Fundação esteja 
presente. São seis áreas de foco, e as bolsas podem ser de 
um a cinco anos, com o valor mínimo de 30 mil dólares. As 
inscrições são recebidas o ano todo. Mais informações 
em: Rotary Club

UNIVERSITY OF SYDNEY INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

A Universidade de Sydney oferece bolsas para estudantes 
que queiram realizar pesquisa ou mestrado na instituição, 
em qualquer área do conhecimento. As bolsas cobrem 
anuidade e um valor para manutenção no país por até três 
anos. As inscrições devem ser feitas até 31 de julho para 
início em março, ou até 15 de dezembro para início em julho. 
Mais informações em: The University of Sidney

FUNDACIÓN CAROLINA

Para o ano letivo de 2017-2018, há um total de 521 bolsas de estudos para graduação, pós e cursos de curta duração. As 
inscrições vão até 6 de abril. Os benefícios variam de acordo com o curso escolhido, podendo cobrir entre 50 e 100% do 
valor da anuidade, além de passagens aéreas, seguro saúde e um auxílio para manutenção no país. Para quem tem interesse 
em bolsas de doutorado ou pós-doutorado, a candidatura é feita através de convênios com universidades parceiras. No edital, 
é possível verificar quais são as parcerias estabelecidas e qual é o procedimento para candidatura. Mais informações em: 
https://www.fundacioncarolina.es/

TÜRKİYE SCHOLARSHIPS

O governo da Turquia oferece bolsas integrais para 
estudantes internacionais (cursos de mestrado), que cobrem 
um auxílio mensal de 300 a 400 dólares, acomodação, custos 
de anuidade, viagem de ida e volta e seguro de saúde. Os 
candidatos devem atender aos requisitos do curso escolhido 
(como GMAT ou TOEFL). O prazo para o envio da candidatura 
é dia até 17 de fevereiro. Mais informações em: The 
University of Sidney

UNIVERSIDADE DE FRANCHE-COMTÉ
a Universidade de Franche-Comté, localizada na região leste 
da França (próximo da Suíça), está com inscrições abertas 
para a bolsa Victor Hugo. O benefício, oferecido para 
estudantes aceitos para mestrados e doutorados na 
instituição, cobre todos os gastos que envolvem os estudos – 
como acomodação e alimentação – durante doze meses.  O 
dossier de candidatura pode ser enviado por e-mail até o 
dia 17 de fevereiro. Mais informações em: UNIV
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https://www.euroinka.eu/
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
http://www.nesobrazil.og/ots
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants
http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international_postgraduate_scholarships.shtml#usi
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/universiteler/
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/universiteler/
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/universiteler/
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/la-mobilite-des-etudiants---venir-etudier-a-l-ufc---bourses-victor-hugo-13622.html
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NOVA VERSÃO DA BUSCA DE CURRÍCULO LATTES

O CNPq está disponibilizando para testes a nova busca de 
Currículo Lattes. A nova busca de currículo, além de ser 
implementada em uma nova tecnologia, disponibiliza outras 
melhorias para o usuário final. Mais informações em: 
Currículo Lattes - CNPq

ENCICLOPÉDIA GRATUITA - Britannica Escola

A equipe pedagógica do portal Britannica Escola realizará 
mais três treinamentos online voltados a professores da 
educação básica no mês de fevereiro, nos dias 8, 9 e 10. As 
inscrições são gratuitas e os professores podem escolher o 
horário mais conveniente para participar do treinamento. 
Cada sessão apresenta conteúdos por cerca de 60 minutos. 
Mais informações em: Britannica Escola - CAPES

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

CNPq ANUNCIA CALENDÁRIO DE BOLSAS ESPECIAIS

As datas de inscrição das Bolsas Especiais no País e no 
Exterior do CNPq para o ano de 2017 estão definidas. A ação 
retoma a possibilidade de solicitações de novas bolsas no 
exterior que estiveram suspensas em 2016. O calendário é 
dividido em três cronogramas ao longo do ano, com 
submissões cujos prazos finalizam em março, junho e 
setembro. Mais informações em: CNPq Notícias

PROPOSTAS DE CURSOS INTERINSTITUCIONAIS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) divulga os resultados da apreciação de 
projetos de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais 
(Minter/Dinter), nacionais e internacionais, após avaliação 
pelas respectivas Áreas de Avaliação.  Mais informações em: 
CAPES/PROJETOS

CAPES DIVULGA NÚMEROS DE 2016

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou os números de orçamento e fomento da 
agência em 2016. Os dados comprovam que a Capes mantém seu compromisso com o fortalecimento da pós-graduação 
brasileira e com a formação de professores da educação básica. A agência agradece o apoio de todos os envolvidos no 
processo, em especial os parceiros, consultores, coordenadores e colaboradores, que contribuíram para o sucesso das ações 
desenvolvidas em 2016. Mais informações em: CAPES/Sala de Imprensa

ATIVIDADES CULTURAIS

FESTIVAL  PORTO VERÃO ALEGRE

A 18ª edição do festival ocorre entre os dias 7 de janeiro e 19 de fevereiro. Reúne uma série de espetáculos teatrais com 
valores acessíveis. Ingressos a venda a partir do dia 3 de janeiro e espetáculos entre os meses de Janeiro e Março. Para 
informações sobre pontos de venda, espetáculos e valores, acesse:  http://www.portoveraoalegre.com.br/

EXPOSIÇÕES

A voz das cores - aquarelas: A exposição de José Lutzenberger pode ser visitada na Pinacoteca Ruben Berta (R. Duque de 
Caxias, 973), no Centro Histórico de Porto Alegre até dia 24 fevereiro de 2017, de segundas a sextas-feiras, das 10h às 18h. A 
entrada é franca.

Iberê Camargo: diálogos no tempo: A Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000) recebe a mostra do dia 9 de 
março até 26 de março de 2017. Outras informações disponíveis em: http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx

Uma possível História da Arte no Rio Grande do Sul: a emergência de um sistema da arte local: O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, dando continuidade ao programa de exposições do acervo permanente do museu, inicia o ano 
com um projeto elaborado pelos núcleos do museu com o objetivo de apresentar obras da coleção do acervo do MARGS que 
são importantes para a configuração da constituição do cenário artístico do nosso estado. Será apresentada na Galeria Aldo 
Locatelli, de 3 de janeiro a 4 de abril, com entrada franca.

Múltiplos Olhares: O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli inaugura dia 3 de janeiro, às 18h30min, a exposição 
MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS. O trabalho ocupará a galeria Iberê Camargo do MARGS, com imagens de autoria de 
diversos fotógrafos. Entrada franca. Outras informações disponíveis em: 
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-diversidade-por-meio-da-fotografia/
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http://buscacv.cnpq.br/buscacv.
http://buscacv.cnpq.br/buscacv.
http://buscacv.cnpq.br/buscacv.
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8244-britannica-escola-realiza-treinamentos-para-professores-em-fevereiro
http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8244-britannica-escola-realiza-treinamentos-para-professores-em-fevereiro
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
http://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter/resultados-de-projetos
http://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter/resultados-de-projetos
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8254-capes-divulga-numeros-de-2016
http://www.portoveraoalegre.com.br/
http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-diversidade-por-meio-da-fotografia/
http://www.margs.rs.gov.br/midia/mostra-celebra-a-diversidade-por-meio-da-fotografia/

