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EDITORIAL

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
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Nesta edição de Dezembro do Boletim Acadêmico do ano de 2018,
destacamos os prazos de envio para as chamadas de artigos até
junho de 2019, então é possível se programar e aproveitar as
oportunidades. Aproveitamos para desejar a todos, colegas e
professores, um natal abençoado e um ano novo repleto de sucesso
!!! Acreditamos na construção coletiva e também na cooperação
entre pares, então acolheremos 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, somente é necessário enviar
para o e-mail de um dos membros da Equipe Editorial. A lista se
encontra acima, em ordem alfabética.
Boa Leitura !!!
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.
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PERIÓDICOS
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

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

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

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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PERIÓDICOS
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

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

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 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 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 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
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
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
QUALIS PERIÓDICOS
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CHAMADAS DE ARTIGOS
REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL
A Revista Diálogo Educacional é uma revista com publicação trimestral de artigos científicos originais,
destinados à área da Educação, focalizando formação de professores e pensamento educacional brasileiro,
direcionada aos pesquisadores de áreas afins. Vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
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
O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento, da Universidade Estadual do
Paraná, Campus de Campo Mourão (PPGSeD/Unespar), lança uma nova edição da Revista NUPEM, que vem
constituída por artigos oriundos de investigações científicas, além de entrevistas, resumos e resenhas de
autoria de pesquisadores vinculados a diversas instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais.
Dossiê Temático: História pública
Data limite para submissões: 3 de fevereiro de 2019
Informações: http://revistanupem.unespar.edu.br
REVISTA EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA
Educação e Cultura Contemporânea, periódico semestral do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá, publica estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento da área,
propiciando o debate sobre os desafios postos à Educação pelas profundas mudanças que caracterizam a
cultura contemporânea.
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
O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento, da Universidade Estadual do
Paraná, Campus de Campo Mourão (PPGSeD/Unespar), lança uma nova edição da Revista NUPEM, que vem
constituída por artigos oriundos de investigações científicas, além de entrevistas, resumos e resenhas de
autoria de pesquisadores vinculados a diversas instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais.
Dossiê Temático: Saúde e religião – novos arranjos
Data limite para submissões: 12 de junho de 2019
Informações: http://revistanupem.unespar.edu.br
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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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES
ABERTAS INSCRIÇÕES DE BOLSAS PARA ESTUDO NA AUSTRÁLIA
Oportunidade para brasileiros estudarem na Austrália estão com inscrições abertas: o programa ATM-Latam.
Inscrições: No programa “ATN-LATAM” - até 31 de janeiro de 2019. Informações sobre inscrições no programa estão
disponíveis na página da Rede ATN - http://www.atn.edu.au/scholarships-grants/atn-latam-scholarships/
Maiores informações:
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9153-abertas-inscricoes-de-bolsas-para-estudo-na-australia
PROGRAMA LEITORADO
O Programa Leitorado financia professores interessados em divulgar a cultura brasileira em instituições
universitárias estrangeiras. As vagas para leitor, função regulamentada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE)
desde 1999, é uma parceria da Capes com o MRE.
Inscrições: até 31 de janeiro de 2019.
http://inscricao.capes.gov.br/individual
Maiores informações:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-leitorado
CHAMADA CNPq Nº 22/2018 - BOLSAS ESPECIAIS NO PAÍS E NO EXTERIOR
Apoiar projetos de pesquisa que visem a contribuir significativamente no 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/

INFORMAÇÕES DA
AVISO AOS BOLSISTAS
A partir de 10/10/2018, o valor da mensalidade será cobrado no montante recebido pelo (a) estudante.
O valor da taxa escolar paga pela CAPES ao bolsista é de R$ 1.400,00 e o valor da mensalidade da PUCRS é de R$
1.361,74. A cobrança acrescida em R$ 38,26 será repassada pela Universidade à Capes. Em caso de dúvidas, entre em
contato com o Setor Financeiro Acadêmico das 8h às 21h15min, de segunda a sexta-feira, no térreo prédio 15, pelo
e-mail financeiro@pucrs.br ou pelo telefone 51 3320-3588.
Para mais informações sobre o programa PROEX, favor consultar Portaria Normativa nº 034 (PROEX) de 30 de maio
de 2006, disponível: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/proex

PORTARIA CAPES 206/2018 – OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO DA CAPES
Conforme divulgação da Portaria nº 206 da CAPES, de 4 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União DOU, em 05 de setembro de 2018, à folha de número 172, onde fica estabelecida a obrigatoriedade de citação da
CAPES em todos os trabalhos produzidos ou publicados em qualquer mídia que decorram de atividades
integralmente ou parcialmente financiadas por esta agência. Desta forma, os trabalhos apoiados pela CAPES deverão
apresentar a seguinte citação, de acordo com o artigo 3º da referida portaria: “O presente trabalho foi realizado com
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento
001”/ “This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil
(CAPES) – Finance Code 001” Conforme artigo 5º da portaria, o não cumprimento implicará em mudanças nos apoios
da CAPES para as Instituições e pesquisadores envolvidos.
Disponível: http://capes.gov.br/CECOL/Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018.pdf
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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
BIBLIOTECA CENTRAL DA PUCRS - PÍLULAS DE BIBLIOMETRIA: FATOR DE IMPACTO
Você sabe o que é e para que serve o Índice H?
O índice h é um indicador de desempenho que analisa de forma quantitativa a produção científica de um
autor medindo, ao mesmo tempo, a sua produtividade (pelo número de publicações) e o impacto das suas
publicações (pelo número de citações recebidas). Ele não é um número estático, pois um artigo pode continuar
recebendo citações ao longo dos anos. Por isso, seu cálculo é feito a partir do número de artigos publicados por um
autor que tenham sido citados pelo número igual ou maior que o número de artigos publicados por ele. Ou seja, na
prática, se uma pessoa possui Índice H igual a 39, significa dizer que ela tem pelo menos 39 trabalhos publicados que
receberam, pelo menos, 39 citações cada trabalho. Identificando, assim, o núcleo mais produtivo de um determinado
pesquisador.
Assim como todo indicador bibliométrico, o Índice H não deve ser considerado isoladamente, é preciso
combiná-los com outros indicadores de desempenho como, por exemplo, área do conhecimento e tempo de carreira.
As agências de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizam também esse indicador como
parâmetro para a decisão de subsídios de bolsas e projetos de pesquisa.
Para calcular o Índice H - O Índice H é atribuído de forma automática por algumas bases de dados. É
importante mencionar que ele pode mudar de acordo com o número de publicações indexadas e citações
contabilizadas em cada base. Contudo, o Índice H também pode ser calculado manualmente, ordenando as
publicações com o número de suas respectivas citações de forma decrescente. O Índice H será o ponto de encontro
entre o número (quantidade) da publicação com o número das citações recebidas.

Artigos
Publicados

Nº de citações recebidas (decrescente)

Artigo 1

39

Artigo 2

25

Artigo 2

15

Artigo 3

9

Artigo 4

8

Artigo 5

5

Artigo 6

1

ÍNDICE H = 5
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INFORMAÇÕES DA
Verifique o Índice H de um autor utilizando bases de dados como Web of Science, Scopus, Google Acadêmico e
SciElo consultando o site da Biblioteca.
Maiores informações: entre em contato com o Setor de Apoio à Avaliação, Pesquisa e Publicação pelo e-mail
biblioteca.apoio@pucrs.br ou pelo telefone (51) 3353-6073.
Pílulas de Bibliometria é uma série de notícias relacionadas à Comunicação Científica e indicadores cientométricos e
bibliométricos, publicadas periodicamente pela Biblioteca da PUCRS via e-mail, Facebook e Twitter.
EDUCATION USA
Agora ficou mais fácil tirar dúvidas sobre processos seletivos, bolsas de estudos, oportunidades com inscrições abertas
e outras informações. Inauguramos, na PUCRS, um novo escritório do EducationUSA!
Entre os serviços, disponíveis para todos os estudantes da PUCRS, estão:
- Escolha de programas/instituições de interesse;
- Meios de custear estudos nos EUA;
- Preparação da candidatura;
- Orientação pré-embarque para os EUA;
- Traduções certificadas de documentos acadêmicos pelo Departamento de Estado.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.pucrs.br/blog/escritorio-educationusa-na-pucrs-visa-aproximacao-com-os-estados-unidos/?utm_campaign=
Estudar+nos+EUA+ficou+mais+f%C3%A1cil+para+universit%C3%A1rios+da+PUCRS&utm_content=Escrit%C3%B3rio+Edu
cationUSA+na+PUCRS+visa+aproxima%C3%A7%C3%A3o+com+os+Estados+Unidos+-+PUCRS+-+Portal+%281%29&utm_
medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Estudar+nos+EUA+ficou+mais+f%C3%A1cil+para+universit%C
3%A1rios+da+PUCRS
Agende seu atendimento gratuito pelo e-mail: ltcacenco@educationusa.org ou pelo telefone (51) 3320-3660, ramal
6204. Sala 110 do Prédio 1 (na Assessoria de Cooperação Internacional)
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CINEMA
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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 até Dezembro.
Acompanhe a programação em:
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=517

&

Cultura Maker, Pensamento Computacional e Gamificação: impactos e possibilidades na Educação
Público-alvo: Alunos de graduação e pós-graduação e professores (Educação Básica e
Educação Superior).
Dia 13/12/2018 - Horário: 9h00min às 19h00min
PUCRS –Global Tecnopuc
Inscrições gratuitas - vagas limitadas
https://goo.gl/forms/VaFRkmUMtDcBPyuk1

