
O BOLETIM ACADÊMICO tem por finalidade sistematizar 
e divulgar informações úteis à pesquisa e divulgação de 
publicações científicas, assim como eventos culturais para 
alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas e ao professorado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola 
de Humanidades da PUCRS. A intenção é passar 
informações atualizadas 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

Estimados(as) colegas, nesta nona edição do Boletim Acadêmico do ano de 
2018, destacamos a página 08 que é um Informe Especial de Publicações em 
Revistas, com prazos de envio no segundo semestre e até, alguns, no primeiro 
semestre de 2019.  Como o nosso objetivo aqui é informá-los das novidades, 
com este Especial Revistas queremos incentivar as publicações, mas lhes 
permitindo um tempo maior, com mais tranquilidade para a produção dos 
artigos. Acreditamos na construção coletiva e também na cooperação entre 
pares, então acolheremos todas às sugestões e contribuições sobre eventos 
acadêmicos, revistas, periódicos e programação cultural! Também estamos 
receptivos para o envio de suas ideias, informações e/ou críticas. Para fazê-lo, 
somente é necessário enviar para o e-mail de um dos membros da Equipe 
Editorial. Boa Leitura !!!

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 inédita e original de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, oportunizando diálogos entre os diferentes campos da educação, com 
publicações de artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções, entre outras contribuições acadêmicas. 
Maiores 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
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EDITORIAL

SUMÁRIO

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS
A revista Educação Unisinos, da Universidade do Vale dos 
Sinos, 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.  Mais 
informações em: Educação Unisinos

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE
A revista Educação & Realidade da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (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. Maiores informações em: 
Cadernos de Educação
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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. Maiores informações em: Revista Educação 

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. Maiores 
informações em: Educação em Revista

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). Maiores informações em: Revista Brasileira de Educação Básica

REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO
 Publicação científica do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) e da Faculdade de Educação (FAED) 
da Universidade de Passo Fundo/RS (UPF/RS), apresentada em versão online. Publica trabalhos originais e 
inéditos em português, espanhol e inglês, resultantes de estudos teóricos, pesquisas, reflexões sobre experiências 
pedagógicas, entrevistas com educadores, traduções e resenhas críticas de obras que abordem temas relevantes 
na área da educação. Excepcionalmente, publica trabalhos em outras línguas, como italiano, francês e alemão.
É uma publicação de acesso livre, classificada no Qualis CAPES (2013-2016) no extrato B1 em Educação. Maiores 
informações em: Revista Espaço Pedagógico 

REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA
Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 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. Maiores informações em: Revista Educação e Pesquisa
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REVISTA EDUCAÇÃO EM FOCO
A revista Educação em Foco é um periódico científico quadrimestral do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), editada com o apoio do Centro de 
Comunicação da FaE/UEMG, que tem como finalidade socializar resultados e contribuições de pesquisas e de estudos 
sobre temáticas candentes do campo educacional na atualidade e em outros momentos históricos. Compreende as 
questões educacionais brasileiras e de outras partes do mundo como questões complexas, multifacetadas, que exigem 
abordagens e contributos de diversos campos de conhecimento das ciências humanas. 
Maiores informações em:  Educação em Foco 

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 apresenta 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 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/index
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=en&nrm=iso
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
http://seer.upf.br/index.php/rep/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
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CHAMADAS DE ARTIGOS

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO!
Dúvidas sobre Qualis? 
Acesse: http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
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8.ª CONFERÊNCIA FORGES - FÓRUM DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR NOS PAÍSES E REGIÕES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: “O PAPEL DA GARANTIA DA QUALIDADE NA GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS, 
DESENVOLVIMENTOS E TENDÊNCIAS”
A Conferência reunirá dirigentes com responsabilidades na gestão universitária, formuladores, avaliadores de políticas 
públicas de educação superior, pensadores e pesquisadores da área para um exercício de educação comparada e de 
articulação entre instituições, com o objetivo de enriquecer o conhecimento na partilha de experiências. Desta forma, 
permitir-se-á estreitar os laços no que toca à cooperação universitária entre os países de língua portuguesa.
Data: 28 a 30 de Novembro de 2018.
Local: Instituto Politécnico de Lisboa - Portugal.
Submissão de trabalho: até 14 de Setembro de 2018. 
Maiores informações: www.aforges.org

SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CURRÍCULO: “INTERSECÇÕES NO MUNDO DE CONHECIMENTOS”
O Evento tem como objetivo apresentar e discutir o conceito e as abordagens de internacionalização curricular, com foco 
na relação com a empregabilidade. Com as participações confirmadas de Betty Leask (La Trobe University/Austrália), 
Elspeth Jones (Leeds Beckett University/Reino Unido), entre outros, o II SeIoC tem em sua programação palestras, 
mesas-redondas, oficinas e comunicações em português e/ou inglês.
Data: 12 a 14 de Novembro de 2018.
Local: Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI - SC.
Submissão de trabalhos: até 16 de Setembro de 2018.
Maiores informações: http://bit.ly/seioc

REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  
A Revista Eletrônica de Educação é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). O seu principal objetivo é publicar artigos, ensaios, debates, entrevistas e resenhas  em  qualquer 
língua sobre temas que contribuam para o recrudescimento do debate educacional,  bem como para a divulgação do 
conhecimento produzido na área. É dirigida  a pesquisadores, profissionais e estudantes da Educação. A sua organização 
nas seções propostas permite a publicação de materiais sob diferentes formatos e naturezas. Os textos em idiomas que 
não o Português ou o Espanhol poderão ser traduzidos e apresentados na mesma edição. 
Maiores informações: http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc 

REVISTA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Se invita cordialmente a las/os autores a enviar trabajos a la próxima edición de la Revista Gestión de la Innovación en 
Educación Superior - REGIES, editada por el Centro de Innovación en Educación de la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP, Número 3 de noviembre de 2018. El manuscrito / documento debe enviarse a través del sitio de la revista: 
www.inacap.cl/regies. Los temas adecuados para la revista están especificados en los enfoques y alcances de la misma y 
publicados en el sitio web.
Plazo para el envío de trabajos: hasta el 24 de Septiembre de 2018. 
Mayores informaciones: http://ojs.inacap.cl/index.php/regies/convocatorias

REVISTA AMBIENTE E EDUCAÇÃO - DOSSIÊ KARL MARX 200 ANOS: NATUREZA E MARXISMO ECOLÓGICO 
No ano de 2018 se completaram 200 anos do nascimento de Karl Marx. Esta proposta de dossiê na Revista 
Ambiente & Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG) se constitui em um ponto de partida às reflexões sobre o tema. Para tanto, 
propomos a abertura de seleção de artigos, ensaios, reflexões e relatos de pesquisas que discutam a obra, 
partes de obras que tratem das temáticas da educação, natureza/ ambiente, a relação sociedade x natureza 
e cultura nas obras de Karl Marx. As propostas deverão abordar os temas das respectivas obras e 
controvérsias relacionadas aos contextos de sua produção intelectual e política, bem como reflexões sobre a 
pertinência de sua discussão na sociedade capitalista atualmente e os estudos acadêmicos acerca do 
pensamento marxista na contemporaneidade.
Prazo para envio das propostas: 08 de Outubro de 2018.
Prazo para publicação: 17 de Dezembro de 2018.
Maiores informações: https://periodicos.furg.br/ambeduc/announcement/view/146 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.aforges.org/
http://bit.ly/seioc
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc
http://ojs.inacap.cl/index.php/regies/convocatorias
https://periodicos.furg.br/ambeduc/announcement/view/146
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X CIDU - CONGRESSO IBERO AMERICANO DE DOCÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA : “O ENVOLVIMENTO ESTUDANTIL” 
O congresso visa promover um espaço de encontro entre 
professores, estudantes e pesquisadores de diferentes 
áreas do conhecimento de países da Comunidade Europeia 
e da América Latina. 
Data: De 30 de Outubro a 01 de Novembro de 2018.
Local: PUCRS.
Maiores informações: 
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/    

I SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS.
O I Simpósio Interdisciplinar em Ciências Ambientais 
pretende ser um espaço de reflexão e debate 
científico-acadêmico acerca de questões ambientais atuais 
e da produção de conhecimento das diferentes áreas 
correlatas, na perspectiva interdisciplinar.
Data: 13 e 14 de Setembro de 2018.
Local: FEEVALE/RS.
O EVENTO É GRATUITO.
Maiores informações: 
https://www.feevale.br/cursos-e-eventos/i-simposio-interdi
sciplinar-em-ciencias-ambientais---sica 

III CEDU - COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO DISCENTE - 
EDUCAÇÃO E DIFERENÇA: RESISTÊNCIAS E ESCAPES 
Tem como objetivo propiciar um ambiente de trocas acerca 
de pesquisas e provocar o debate sobre os rumos, 
enfrentamentos e desafios da Educação na atualidade.
Data: 9  e 10 de Outubro de 2018. 
Local: Universidade de Caxias do Sul - Campus Sede 
Maiores informações: 
https://www.ucs.br/site/eventos/iii-coloquio-de-educacao-d
iscente-educacao-e-diferenca-resistencias-e-escapes/

XI SIES - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 
O evento pretende visibilizar movimentos e estratégias 
produzidas nas Instituições de Ensino frente às políticas de 
expansão.
Data: 18 e 19 de Setembro de 2018. 
Local: Universidade Federal de Pelotas-UFPEL 
Maiores informações: https://wp.ufpel.edu.br/xisies/

XIII MOSTRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
A Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação é um evento realizado desde 
2006, que congrega a comunidade acadêmica e 
pesquisadores, professores da graduação e das escolas de 
educação básica. 
Data: 02 a 04 de outubro de 2018. 
Local: Santos - SP.
Maiores informações: 
https://www.unisantos.br/mostradepesquisappge/inscricoes
/

II SIMPÓSIO NACIONAL EDUCAÇÃO, MARXISMO E 
SOCIALISMO
Homenageando os 200 anos de nascimento do filósofo 
alemão, o evento reunirá, em conferências e 
mesas-redondas, nomes como Paulo Arantes, José Maria de 
Almeida,  Ivo Tonet, Lúcia Bruno, entre outros.
Data: De 18 a 21 de setembro de 2018. 
Local: UFMG, Belo Horizonte, MG. 
Maiores informações: 
www.simposioedumarx.com.br

VII SEMINÁRIO CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: 
RESISTÊNCIAS E OCUPA(AÇÕES) NOS ESPAÇOS DE 
EDUCAÇÃO
O seminário busca trazer para o cenário de debates as 
práticas implicadas na produção de políticas voltadas ao 
fazer viver, à medicalização, à promoção da saúde e outros 
temas relacionados ao controle dos corpos, dos gêneros e 
das sexualidades, entre outras temáticas que têm ganhado 
espaço no cenário social. 
Data: 19 a 21 de setembro de 2018. 
Local: Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Maiores informações: 
http://www.7seminario.furg.br/index.php/inicio

V ALFAeEJA - ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Com o tema central: “A EJA EM CONTEXTOS DE 
RESISTÊNCIAS E LUTAS: A GARANTIA DO S  DIREITOS À 
EDUCAÇÃO”, e a parceria entre Universidades, entre elas: a 
Universidade de Minho, Portugal (UNIMINHO), UFRGS e 
PUC-RS, será um intercâmbio de ideias e articulações 
interinstitucionais, com impacto na comunidade de Ensino 
Público e Privado . Este importante evento será estratégico 
para aprofundar e consolidar os vínculos existentes entre a 
Educação Superior e a Educação Básica.
Data: 12 a 14 de novembro de 2018. 
Local: Universidade Federal do Rio Grande (UFRGS) 
Maiores informações: 
https://www.even3.com.br/5alfaeeja18poa

EVENTOS ACADÊMICOS
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II EDUPALA - II CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
CONHECIMENTOS PERTINENTES PARA A EDUCAÇÃO NA 
AMÉRICA LATINA: FORMAÇÃO DE FORMADORES 
A ideia é promover um amplo debate sobre a formação 
não mais ancorada num paradigma reducionista e 
conteudista, mas naquela capaz de considerar os sujeitos 
em seus contextos, suas histórias de vida, experiências e 
saberes.
Data: 25 a 27 de Setembro de 2018.
Local: Universidade do Planalto Catarinense, em Lages, SC.
Maiores informações: 
http://edupalauniplac.com.br/

SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E IV COLÓQUIO 
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O II ENCONTRO DE 
REDES DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
O tema, Pesquisa, Pós-graduação e internacionalização: 
Contextos, demandas e horizontes reunirá pesquisadores e 
profissionais da educação oportunizando o debate e 
reflexão sobre as políticas educacionais e o processo de 
formação docente. 
O Colóquio possibilitará a divulgação da pesquisa em uma 
perspectiva nacional e internacional. Já o Encontro 
pretende a troca de saberes entre redes que tem a 
internacionalização como fio condutor dos processos de 
investigação. 
Data: 26 a 28 de setembro de 2018.
Local: Câmpus da URI de Frederico Westphalen.  
Maiores informações: 
http://www.anped.org.br/content/x-sincol-simposio-nacion
al-de-educacao-e-iv-coloquio-internacional-de-politicas-edu
cacionais

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL ELOGIO DA ESCOLA 
O Seminário Internacional é um dos eventos do projeto  
'Elogio da Escola', organizado pela Universidade de Santa 
Catarina. As novas formas de definir a "função docente" 
(aquelas que derivam da chamada "cultura de 
aprendizagem") estão destruindo o ofício de professor. 
Com o fantoche educacional das críticas ao professor 
tradicional, com a chantagem empresarial da inovação e 
qualidade, com a redefinição das funções da escola, e com 
a ajuda, muitas vezes, de uma linguagem anti-institucional 
e anti-autoritária. 
Data: 24 a 26 de Setembro de 2018. 
Local: Florianópolis - SC. 
Maiores Informações: 
https://www.elogiodaescola.com/ 

17º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PROCESSOS 
CIVILIZADORES - SIPC
O Simpósio Internacional Processos Civilizadores (SIPC) em 
como temática geral os “processos figuracionais históricos, 
políticos, sociais e educativos”. 
Data: De 16 a 19 de Outubro de 2018. 
Local: Universidade Estadual de Londrina (UEL), PR.
Maiores informações: 
http://www.simposioelias2018.com.br/ 

V BRISPE - INTEGRIDADE DA PESQUISA E 
CONFIABILIDADE DO REGISTRO DE PESQUISA: O PAPEL 
DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO.
Tem por objetivo promover debates e ações que possam 
fortalecer a confiabilidade e qualidade da ciência brasileira 
em todos os campos de pesquisa envolvendo estudantes de 
pós-graduação e seus mentores.
Data: 25 e 26 de Outubro de 2018.
Maiores informações:  www.pucrs.br/eventos/inst/vbrispe/

IV JORNADAS MERCOSUL MEMÓRIA, AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO. 
O Programa de Pós Graduação em Memória Social e Bens 
Culturais da Universidade LaSalle - UNILASALLE realizará as 
jornadas com o objetivo da difusão de idéias e ações, além 
de aprimorar a conscientização do significado do 
patrimônio cultural sob os diferentes enfoques.
Data: 08 a 10 de novembro de 2018.
Local: UNILASALLE, Canoas-RS.
Maiores Informações:
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=29c5228573&vie
w=att&th=1629671d6c9459de&attid=0.1&disp=inline&realat
tid=f_jfmom7fc0&safe=1&zw 

XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA
O Programa de Pós-graduação em Letras – PPGL,  através 
de estudos transdisciplinares nas áreas de Crítica Literária, 
Literatura, Teoria da Literatura e outros campos afins, como 
Cinema, Artes, Música, Teatro propõe discutir temas e 
problemas teóricos que proporcionem um intercâmbio de 
experiências entre pesquisadores com a finalidade de 
contribuir para o desenvolvimento dos estudos.
Data: 23 a 25 de outubro de 2018.
Local: PUC-RS.
Maiores informações: 

http://www.pucrs.br/eventos/inst/criticaliteraria2018/ 
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http://edupalauniplac.com.br/
http://www.anped.org.br/content/x-sincol-simposio-nacional-de-educacao-e-iv-coloquio-internacional-de-politicas-educacionais
http://www.anped.org.br/content/x-sincol-simposio-nacional-de-educacao-e-iv-coloquio-internacional-de-politicas-educacionais
http://www.anped.org.br/content/x-sincol-simposio-nacional-de-educacao-e-iv-coloquio-internacional-de-politicas-educacionais
https://www.elogiodaescola.com/
http://www.simposioelias2018.com.br/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/vbrispe-2/
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=29c5228573&view=att&th=1629671d6c9459de&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_jfmom7fc0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=29c5228573&view=att&th=1629671d6c9459de&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_jfmom7fc0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=29c5228573&view=att&th=1629671d6c9459de&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_jfmom7fc0&safe=1&zw
http://www.pucrs.br/eventos/inst/criticaliteraria2018/
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XVI EVENTO DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA (EVEQ)
O evento terá o tema: “Ensino de Química em tempos de 
crise: reformas, retrocessos e desafios”, e é o  resultado de 
um esforço dos alunos e docentes da área de educação em 
química da UNESP e nele procuramos trazer discussões 
relevantes para os licenciandos.
Data: 24 a 26 de outubro de 2018
Local: UNESP - Araraquara - SP.
Maiores informações: 
hhttp://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes
&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%
C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/ 
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ENCONTRO E DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O EDEA é um evento promovido pelos/as discentes e 
docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental - PPGEA, da Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG.  O evento propõe estabelecer um 
diálogo no esforço de construirmos uma estrutura 
teórico/prática necessária à elaboração de caminhos 
que nos possibilitem identificar e enfrentar 
coletivamente os limites societários que produzem a 
atual crise ambiental.
Data: De 26 a 28 de novembro de 2018. 
Local: Dependências da FURG, no CIDEC-SUL.
Maiores Informações: 
https://edeafurg.wixsite.com/2018

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA 
(SHELA)/ IV COLOQUIO DE MAESTRAS INDÍGENAS, AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES/ II COLOQUIO 
INTERNACIONAL  FORMACIÓN DE EDUCADORES EN ESCUELAS NORMALES
A Sociedade para a História da Educação Latino-Americana (SHELA) convida a comunidade de pesquisa no campo da 
história da educação, bem como suas áreas de conhecimento adjacentes na América, Espanha e Portugal, e 
professores de todos os níveis educacionais e intelectuais críticos para o evento.
Data: 17 a 19 outubro de 2018.
Local: Universidad Católica de Temuco, Chile. 
Maiores informações:  
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21761 
https://www.ucs.br/site/eventos/sibiforp2018/ 

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

PROANTAR - CAPES ABRAÇA O PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO
A CAPES agora faz parte do Programa Antártico Brasileiro, que promove o desenvolvimento da pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação na região. Serão 75 bolsas de estudo financiadas pela CAPES. As propostas podem ser 
encaminhadas até 08 de outubro de 2018. O resultado será divulgado em 30 de novembro deste ano.
Maiores informações: 
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9014-capes-abraca-o-programa-antartico-brasileiro

FULBRIGHT BRASIL OFERECE BOLSAS PARA BRASILEIROS NOS EUA
A Comissa ̃o Fulbright Brasil esta ́ com inscric ̧o ̃es abertas para nove programas de bolsas nos Estados Unidos. Sa ̃o 
oferecidas bolsas para estudantes e professores brasileiros nas melhores universidades norte-americanas. As 
oportunidades contemplam graduados em letras, doutorandos de qualquer a ́rea e professores/pesquisadores se ̂nior 
e ju ́nior.  
Inscrições: sa ̃o gratuitas e podem ser feitas online ate ́ 23 de setembro de 2018. 
Maiores informações:  https://fulbright.org.br/ 

CHAMADA CNPq Nº 22/2018 - BOLSAS ESPECIAIS NO PAÍS E NO EXTERIOR 
Apoiar projetos de pesquisa que visem a contribuir significativamente o desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação do País, por meio da concessão de bolsas no país e no exterior. 
Inscrições: Até 08 de março de 2019.
Maiores informações: 
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM
&filtro=abertas/

http://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/
http://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/
http://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/
https://edeafurg.wixsite.com/2018
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21761
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ucs.br%2Fsite%2Feventos%2Fsibiforp2018%2F&data=02%7C01%7C%7C25f44ea16897416f558f08d5e840828c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636670288620447060&sdata=8e9QoX0APotLSB6YZ1nkjrJi5khuR2mo7EHmZkxR5xE%3D&reserved=0
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9014-capes-abraca-o-programa-antartico-brasileiro
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9014-capes-abraca-o-programa-antartico-brasileiro
https://fulbright.us16.list-manage.com/track/click?u=2b5c7093b67146375e5fba81c&id=1b6bc0f64d&e=d0f1f85343
https://fulbright.org.br/
https://fulbright.org.br/
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
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INFORMAÇÕES DA 

INOVAÇÃO:  SETOR DE APOIO À AVALIAÇÃO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO
A Biblioteca Central da PUCRS apresenta um novo setor com diferentes serviços para comunidade acadêmica: O Setor 
de Apoio à Avaliação, Pesquisa e Publicação, que foi criado para orientar no desenvolvimento, na publicação e na 
visibilidade dos resultados das pesquisas realizadas pelos alunos, professores e pesquisadores da Universidade.
Local: 2º pavimento da Biblioteca, na sala 204.
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h30min às 21h.
Maiores Informações: pelo telefone (51) 3353-6073 ou por e-mail biblioteca.apoio@pucrs.br

SUCUPIRA 2018 - ALUNOS E EGRESSOS (ATUALIZAÇÃO LATTES)
Colaboração para o atendimento das solicitações que seguem:
1) Atualização do Currículo LATTES – solicita-se a atualização do seu currículo junto à Plataforma do CNPq com as 
informações referentes ao ano de 2018. Quanto mais completo melhor!
Lembrar que o preenchimento completo é imprescindível e que há um último item, sempre bem importante 
intitulado: OUTRAS INFORMAÇÕES indicando a data/período do evento.
2) O Preenchimento do formulário anexo, o qual foi enviado por e-mail pela Escola de Humanidades - Programa de 
Pós-Graduação em Educação no dia 17 de agosto de 2018, indicará o número de produções em cada aba do currículo 
lattes, preencha e encaminhe o mesmo para o e-mail: educacao-pg@pucrs.br  até o dia 01/11/2018.
3) Caso,  haja alguma alteração no currículo após esta data, encaminhe a informação diretamente para este e-mail a 
fim de poder atualizar diretamente no sistema.
ATENÇÃO: Produções que não estiverem com os dados completos não poderão ser aproveitadas. Desse cuidadoso 
preenchimento é que depende a avaliação do Programa.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO É DEBATIDO NO PPGEDU / PUCRS
A Profª Drª Maria Guadalupe Huacuz Elias tem pesquisado e proposto o conceito de violência falocêntrica ou violência 
de gênero, com base em pesquisas de campo com mulheres de realidades rurais no México. Atualmente é 
pesquisadora do Sistema Nacional de Investigadores do México  e possui dois campos investigativos: o tema da 
violência de gênero e o tema da participação das mulheres na música no México. 
Local:  sala 923 no auditório do 9º andar, prédio 11
Período: De 24 de setembro a 02 de outubro de 2018 
Tema: “Violência Falocêntrica e de gênero”.
ESPECIAL:  em 08 de outubro de 2018.
“As mulheres e a produção musical no México”

CONEXÕES INTERNACIONAIS 
Realizado pela Assessoria de Cooperação Internacional, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - 
PUCRS, este ano terá como tema a cooperação internacional na pesquisa.  O evento integrará palestras, talks e 
painéis sobre avanços e desafios da pesquisa internacional. O propósito  é  fazer uma reflexão sobre o papel 
multifacetado da internacionalização no século 21 e seu impacto na construção do conhecimento.
As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. 
Data: 27 de setembro de 2018. 
Local: prédio 50.
Informações, programação competa e inscrições:
http://www.pucrs.br/conexoesinternacionais

ACOMPANHE AS BANCAS  DO PPG PELO FACEBOOK
https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_homepage_panel

mailto:biblioteca.apoio@pucrs.br
mailto:educacao-pg@pucrs.br
http://www.pucrs.br/conexoesinternacionais
https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_homepage_panel
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ESPECIAL REVISTAS 

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO! 
Dúvidas sobre Qualis? 
Acesse: 
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
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Revista Teias (B1)
Dossiê Temático: INCLUSÃO ESCOLAR E INTERROGAÇÕES CURRICULARES: ADAPTAR, MODIFICAR, DIFERIR? 
Data limite para submissões: 20 de setembro de 2018
Informações: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias

Revista Brasileira de História e Ciências Sociais (B1)
Dossiê Temático: Pena de morte e penalidade carcerária no mundo Ibero-Americano
Data limite para submissões: 30 de setembro de 2018
Informações: https://www.rbhcs.com/rbhcs/announcement

Revista Reflexão e Ação (B1)
Dossiê Temático: Educação e Privação de Liberdade
Data limite para submissões: 1° de outubro de 2018
Informações: https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index

Revista Educação – PUCRS (A2)
Dossiê Temático: Infâncias na cidade: um diálogo com a educação
Data limite para submissões: 10 de outubro de 2018
Informações: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/announcement

Eccos Revista Científica (A2)
Dossiê Temático: Economia Política e Educação
Data limite para submissões: 10 de outubro de 2018
Informações: https://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/index

Revista Educação e Cultura Contemporânea (A2)
Dossiê Temático: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: contextos e singularidades
Data limite para submissões: 15 de outubro de 2018
Informações: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc

REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL (A2)
DOSSIÊ TEMÁTICO: O conceito de paradoxo na educação, na intervenção social e na formação de professores.
Data Limite para Submissão: até 31 de Dezembro de 2018. 
Informações: https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional

Revista NUPEM (B2)
Dossiê Temático: História pública
Data limite para submissões: 3 de fevereiro de 2019
Informações: http://revistanupem.unespar.edu.br

Revista Educação e Cultura Contemporânea (A2)
Dossiê Temático: Pesquisa e produção de conhecimento no campo da Política Educacional no Brasil e na 
América Latina
Data limite para submissões: 20 de fevereiro de 2019
Informações: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc

Revista NUPEM (B2)
Dossiê Temático: Saúde e religião – novos arranjos
Data limite para submissões: 12 de junho de 2019
Informações: http://revistanupem.unespar.edu.br

 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
https://www.rbhcs.com/rbhcs/announcement
https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/announcement
https://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/index
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional
http://revistanupem.unespar.edu.br/
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc
http://revistanupem.unespar.edu.br/
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EXPOSIÇÃO CORPO VIBRATÓRIO - JOANA BURD
As sensações vibratórias nos rodeiam para além dos motores vibracall dos celulares e cadeiras de massagem. Vivemos 
imersos em transportes vibratórios, assentos, sinais sonoros. Ruídos mecânicos que cruzam nosso cotidiano, atravessam 
o nosso corpo. A exposição “Corpo Vibratório” convida o público a interagir com esculturas em diferentes ações. 
Local: Casa Musgo (Venâncio Aires, 860)
Data: 5 de setembro a 19  de setembro de 2018 
Entrada gratuita
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CINE DHEBATE DIREITOS HUMANOS 2018
Os principais objetivos do CineDHebate são propiciar 
uma reflexão crítica e fomentar debates abertos à 
comunidade universitária e ao público em geral sobre 
múltiplos temas em direitos humanos, em um diálogo 
com a linguagem e a mídia cinematográfica.
Local: Sala Redenção (Av. Eng. Luiz Englert s/n, Campus 
Central da UFRGS)
Entrada gratuita.  
Acompanhe a programação em:
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=517

MISTURA FINA - NOS TRILHOS DO DIXIELAND
Show musical que utiliza a sonoridade do Jazz de New 
Orleans para contar uma história vivida a partir da 
perspectiva do artista de rua. O projeto busca trazer o som 
daquela época, aliada ao improviso simultâneo de 
instrumentos de sopro.
Local: Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Marechal 
Deodoro, s/nº, Centro)
Data: 27 de setembro de 2018, às 18h30.
Entrada gratuita.

DANÇA  & 

MÚSICA

MÚSICA CIGANA COM O GRUPO BAXTALE 
No show, intitulado Lungo Drom (Longo Caminho), o Baxtale! 
faz referência aos longos caminhos percorridos pelos Roma – 
desde os movimentos diaspóricos do passado às lutas pelo 
reconhecimento como grupo étnico na contemporaneidade – 
situando este projeto de forma atenta e respeitosa a sua 
história social. 
Local: Fundação Ecarta 
(Avenida João Pessoa, 943 – Porto Alegre)
Data: 22 de setembro de 2018, 18h. 
Entrada gratuita. 

CINEMA

&   

I BIENAL DO JOGO E EDUCAÇÃO - MULTIPLOS e 
CORPOS
O evento irá abordar as potencialidades e conexões 
entre jogo e educação. A Bienal propõe um espaço de 
experimentação com múltiplas formas de reinventar-se 
através do jogar(se) no encontro com as diferenças.
Local: Faculdade de Educação - UFRGS
Data: 19 a 22 de setembro de 2018.
Acompanhe a programação em: 
http://bienaljogoeducacao.org/ 
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X OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS 
Promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Oficina de 
Neurociências oferece um espaço de integração entre estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores 
renomados na área das Neurociências, contando com palestrantes de várias regiões do Brasil e também do exterior. 
Quando: 20 a 21 de outubro de 2018. 
Local: ICBS/UFRGS - Rua Sarmento Leite nº 500, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Maiores informações:  https://www.ufrgs.br/oficinadeneurociencias/

http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=517
http://bienaljogoeducacao.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Foficinadeneurociencias%2F&h=AT0URtvnlbJrKPQvj3yA05O9tRucVwpeuWmJuIcNBsLx6Npo8TU2GuDHuOB20NYpwuXpispZE6z5n_IEQ2pxgrToP5XoWL3xM0DZ5dVTflMhJ2sLOU1OOBN0GcZ5BlZk_RU

