
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

Na edição de outubro do Boletim Acadêmico do ano de 2019, 
destacamos a submissões para a Revista Lationoamericana de 
Estudos en Cultura com a chamada de apresentações de 
pesquisa para o dossiê “Representações da Violência na 
Literatura”. Acreditamos na construção coletiva e também na 
cooperação entre pares, então acolhemos todas as 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 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. 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. Mais 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. Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: 
Educação B1. Mais informações em: Cadernos de Educação
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REVISTA EDUCAÇÃO E REALIDADE
A revista Educação e Realidade (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. Avaliação Qualis/CAPES: Educação A1.
Mais informações em: Revista Educação e Realidade

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. Avaliação 
Qualis/CAPES: Educação A1.
Mais 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).
Mais 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: B1.
Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: A1.
Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: Educação 
B1.
Mais 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. 
Avaliação Qualis/CAPES: Educação B2;  Ensino B1. 
Mais informações: Revista Educação por Escrito 
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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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REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EN CULTURA
A violência tem se apresentado como um tema recorrente em pesquisas de estudiosos das literaturas. Em virtude disso, 
o dossiê “Representações da Violência na Literatura” objetiva reunir e divulgar pesquisas acadêmicas sobre diferentes 
modalidades da violência refletidas em obras literárias de variadas épocas e nacionalidades, a partir de diversificados 
enfoques teórico-metodológicos. 
As submissões poderão ser feitas até o dia 30 de novembro de 2019, através da plataforma da revista.
Mais informações em: http://periodicos.uff.br/pragmatizes/announcement

REVISTA EDUCERE ET EDUCARE 
A Revista Educere ET Educare (Qualis B1 em Ensino e B2 em Educação, Interdisciplinar e Filosofia) comunica que está 
recebendo Artigos, Entrevistas e Resenhas (em português, inglês, espanhol, francês e Italiano) até o dia 30/10/2019 para o 
dossiê Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Esta chamada pretende reunir reflexões em diferentes perspectivas sobre  
a avaliação da Pós-Graduação no Brasil. De um lado, há pesquisadores que  defendem o modelo atual; de outro, há 
aqueles que criticam esse modelo  associando-o ao produtivismo. Portanto, esse dossiê pretende reunir textos que 
abordem a avaliação da pós-graduação nas distintas áreas do conhecimento a partir de diferentes problemáticas, tais 
como: políticas de  avaliação, qualis das revistas, produtivismo, demandas de  internacionalização, financiamento, 
adoecimento docente, práticas que  ferem os princípios éticos da pesquisa, etc.
Mais informações em:
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/about/submissions#authorGuidelines 

REVISTA EDUCAÇÃO EM DEBATE
Informamos que a submissão de textos, conforme os critérios da Revista Educação em Debate, encontra-se aberta para o 
primeiro quadrimestre de 2020. Os interessados, após realizar o seu cadastro, devem enviar os seus manuscritos para o 
e-mail da revista: reducacaoemdebateufc@gmail.com

Prazos para submissão: até 28/02/2020 para o segundo quadrimestre (maio, junho, julho, agosto).

Mais informações em: http://www.periodicosfaced.ufc.br/index.php/educacaoemdebate/index

REVISTA CADERNOS DO APLICAÇÃO
A Comissão Editorial da Revista Cadernos do Aplicação (UFRGS) informa que está recebendo trabalhos para a Edição 
do Segundo Semestre de 2019, cuja Temática Especial é Práticas pedagógicas alternativas no currículo dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Essa temática é organizada pelas professoras Dra. Daiane Martins Bocasanta, Me. 
Danusa Mansur Lopez, Me. Débora Ferrari Martinez, Me. Fernanda Lanhi da Silva, Me. Luciane Andreia Leite e Dra. Tanise 
Müller Ramos, do Colégio de Aplicação – UFRGS. O prazo para submissão de artigos vai até 30 de outubro de 2019. 
Mais informações em: https://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao/announcement/view/1109
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

CONSELHO SUPERIOR DA CAPES REALIZA TERCEIRA REUNIÃO DO ANO
No dia 1º de outubro “o Conselho Superior da CAPES realizou a 3ª Reunião Extraordinária de 2019, 
quando foi apresentado o andamento do processo da nova avaliação da CAPES e a situação 
orçamentária da Coordenação. Além de um acompanhamento do Plano Nacional de 
Pós-Graduação (PNPG) 2011 – 2020.”
Mais informações: 
https://www.capes.gov.br/36-noticias/9872-conselho-superior-da-capes-realiza-terceira-reuniao-d
o-ano

PARCERIA INTERNACIONAL INICIA MAPEAMENTO DE INICIATIVAS EXISTENTES SOBRE 
O OCEANO ATLÂNTICO
Coordenação de Comunicação Social do CNPq
“Projeto internacional que visa aprimorar a cooperação de longo prazo em pesquisa e inovação na 
bacia do Atlântico, do Ártico ao Antártico, está colhendo informações para um mapeamento de 
ações existentes evolvendo questões relativas ao Oceano Atlântico. A iniciativa está inserida no 
âmbito do AANChOR (All AtlaNtic Cooperation for Ocean Research and Innovation) que, no Brasil, 
tem como parceiros o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), o 
Ministério da Ciência, Inovações e Comunicações (MCTIC), o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE ) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 
(CONFAP) e foi iniciado em setembro de 2018, com o objetivo de implementar a Declaração de 
Belém, assinada em 2017 entre o Brasil, a África do Sul e a União Européia. São 18 parceiros 
evolvidos, que contemplam, além do Brasil, a África do Sul, Portugal, Bélgica, Espanha, França, 
Alemanha, Argentina e Cabo Verde.”
Mais informações: 
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/74436
18

 
PESQUISADORES PUCRS
O portal reúne os principais dados dos pesquisadores em uma página personalizada, organizada de acordo 
com os critérios mais importantes de avaliação e indexação da nossa produção científica. As informações 
do pesquisador são atualizadas automaticamente com base no Sistema de Pesquisa da PUCRS (SIPESQ).
Gerar conexões, ampliar a visibilidade e valorizar nossos pesquisadores, são alguns dos objetivos do novo 
Portal Pesquisadores PUCRS. O ambiente digital exclusivo concentra as principais informações dos nossos 
pesquisadores e possibilita que essas sejam facilmente localizados na Internet.
No portal, você encontra rapidamente informações sobre nossos pesquisadores. As buscas podem ser 
realizadas por nome, área ou estruturas de pesquisa e eixos temáticos facilitando novas conexões e 
parcerias que qualifiquem a pesquisa da nossa Universidade. 
Mais informações:
http://www.pucrs.br/pesquisadores/?utm_campaign=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos&
utm_content=+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Conhe%C3%A7a+
o+portal+Pesquisadores+-+Alunos

INFORMAÇÕES 



5

I CONGRESSO NACIONAL EM POLÍTICAS, 
PRÁTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
O I Congresso Nacional em Políticas, Práticas e 
Gestão da Educação apresenta como objetivo, 
socializar e ampliar estudos e pesquisas sobre os 
problemas que norteiam a área das políticas, 
práticas e gestão da educação em espaços 
escolares e não escolares sob os vieses do ensino, 
da pesquisa e da extensão numa perspectiva 
interdisciplinar. Seu intuito é de contribuir para a 
reflexão, produção e socialização de saberes e 
conhecimentos científicos de forma crítica, voltados 
para as demandas atuais da educação. 
Data: 06 a 08/11/2019
Prazo para submissão: até 15/10/2019
Local: Universidade de Pernambuco - Campus 
Garanhus
Mais informações: 
https://www.even3.com.br/cnppge/

V SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL / II CONGRESSO 
LUSO-AFRO-BRASILEIRO DE INFÂNCIAS E 
EDUCAÇÃO
Desde sua primeira edição, o SLBEI pretende ser 
um fórum científico e pedagógico - anual, com 
edições alternadas entre Brasil e Portugal – de 
discussão em torno da Educação de 
Infância/Educação Infantil. O evento tem por 
objetivo consolidar e afirmar alguns dos seus traços 
principais: contribuir com o fortalecimento da 
interlocução entre os mundos acadêmico e 
profissional e da vertente da interação com a 
sociedade; ser espaço plural, aberto e democrático 
de discussão em torno da Educação de 
Infância/Educação Infantil e da democracia no 
Brasil configurando-se como espaço de 
questionamento e de superação de um 
conhecimento totalitário que a ciência moderna 
inspirou e que ainda hoje caracteriza, em grande 
parte, a produção acadêmica.
Data: 10 a 13/12/2019
Prazo para inscrição: até 01/12/2019
Prazo para submissão: até 31/10/2019
Local: Faculdade de Educação - Universidade de 
São Paulo - 05508-040, Avenida da Universidade, 
308, Butantã, São Paulo, SP.
Mais informações: https://doity.com.br/clabie2019
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XI COLÓQUIO DE PESQUISA SOBRE INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES (Desafios das instituições escolares na 
contemporaneidade: ensino, financiamento, 
conhecimento aplicado e formação de 
professores.)
Para esta décima primeira edição, os colegiados do 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e do 
Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 
Educacionais (Progepe), elegeram a temática Desafios 
das instituições escolares na contemporaneidade: 
ensino, financiamento, conhecimento aplicado e 
formação de professores, traduzindo uma série de 
questões que motivam a reflexão sobre as 
responsabilidades dos programas de pós-graduação 
da área de educação no contexto atual e sobre os 
diversos embates enfrentados por seus 
pesquisadores, alunos e professores nas instituições 
escolares, nas universidades, nos movimentos sociais, 
nos centros de memória e investigação.
Data: 27/11/2019 até 28/11/2019
Prazo de inscrição: 01/08/2019 até 27/11/2019
Prazo para submissão: 01/08/2019 até 26/10/2019
Local: Universidade Nove de Julho (Rua Vergueiro, 
235/249 - Liberdade, São Paulo - SP)
Mais informações: 
https://sites.google.com/view/coloquiouninove

XIII SEMINÁRIO NACIONAL DIÁLOGOS COM PAULO 
FREIRE (Resistência e Esperança em Tempos 
Estranhos)
O Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire 
surgiu há treze anos, com o intuito de reunir 
universidades que desejam celebrar cientificamente 
as teorias do Patrono da Educação Brasileira, Paulo 
Freire. Busca-se debater a educação que promova os 
outros conhecimentos necessários à preservação das 
diferentes formas de expressão da vida. A resistência 
e a esperança inspiram nossa prática escolar 
cotidiana, principalmente na educação promovida 
pelos sistemas municipal, estadual e federal de 
educação.
Data: 22 a 23/11/2019
Prazo de inscrição: 30/10/2019 até 14/10/2019
Prazo para submissão: até 14/10/2019
Local: IFRS - Campus Bento Gonçalves, RS.
Mais informações: 
https://sites.google.com/bento.ifrs.edu.br/xiiiseminrio
nacionaldilogoscom/in%C3%ADcio
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RODA DE CONVERSA SOBRE OS DIREITOS 
DAS MULHERES
realizado por Bárbara Olympo - Advocacia

ONDE: Instituto Parrhesia Erga Omnes -
Travessa Venezianos, 30 - Cidade Baixa, 
QUANDO: 13 de outubro, domingo às  14:00
Mais Informações: 
https://www.latest.facebook.com/events/159605
5563872358/?active_tab=discussion
EVENTO GRATUITO

A DAMA E O VAGABUNDO EM PARIS
 realização uma parceria do Centro Cultural 
da UFRGS e da Hula Produções Artística

ONDE: Salão de Atos da UFRGS - 
Avenida Paulo Gama, 110
QUANDO: 13 de outubro, domingo das 16:00 às 
17:30
INGRESSOS: (R$ 15,00> meia-entrada):
https://www.ingressorapido.com.br/event/31981-
1/d/63035/s/327425?fbclid=IwAR3gLJhzyiNVnwlXr
TwpgZK6UZlE14CfwfMgDuveKDoYPv7NSAyKdkDEe
-A

CONFERÊNCIA UFRGS 2019 - CULTURA: PARA UMA POLÍTICA CULTURAL DA UFRGS
“O Conferências UFRGS 2019 terá o propósito de aprofundar o debate sobre a questão cultural 
na universidade e criar, até o final do ano, uma proposta de política cultural da UFRGS. A 
curadoria é da professora e vice-reitora Jane Tutikian.”

ONDE: Sala Ipê do Centro Cultural da UFRGS - 2º andar - Rua Eng. Luiz Englert, 333
QUANDO: 13 de novembro, quarta-feira das 19:00 às 21:00
Inscrições: https://forms.gle/oyzywkkS7ytoUmoA9
EVENTO GRATUITO

 

                              

ESPETÁCULO "UM: E O MESMO?"

“Uma peça e um concerto musical. Um gesto social e uma melodia indigesta. É o que 
o espetáculo “Um: e o Mesmo?” traz a Porto Alegre durante os próximos meses de 

outubro e novembro.”
ONDE: Teatro de Arena - Av. Borges de Medeiros, 835.

QUANDO: a peça será exibida nos dias 16, 23 e 30 de outubro e 6 de novembro, das 
20:00 às 22:00

INGRESSOS: R$ 10,00 (meia-entrada)
Mais informações: 

https://allevents.in/mobile/amp-event.php?event_id=200017894730831


