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EDITORIAL

Estimados(as) colegas, nesta edição do Boletim Acadêmico
trazemos uma série de chamadas para publicações de
dossiês para o fechamento do ano de 2017 e para o ano de
2018. Trazemos ainda um conjunto de chamadas abertas de
eventos acadêmicos (nacionais e internacionais). Em nossos
informes, destacamos a Avaliação Institucional dos
Programas de Pós-Graduação da PUCRS e os prazos para as
provas de Proficiência deste semestre.
Estamos sempre abertos à sugestões, esperamos
contribuições de todos do Programa de Pós-Graduação em
Educação, envie suas ideias, informações e/ou críticas para o
e-mail de um dos membros da Equipe Editorial.
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PERIÓDICOS
REVISTA EDUCAÇÃO

REVISTA EDUCAÇÃO POR ESCRITO

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

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

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 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
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
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

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 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 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 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

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
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CHAMADAS DE ARTIGOS
REVISTA CALIDOSCÓPIO

REVISTA VIA LITTERAE

Para o terceiro número da revista de 2018 (vol. 16, n. 3,
setembro-dezembro) será dedicado à linha de pesquisa
"Texto, Léxico e Tecnologia", os artigos devem ser
submetidos até 15 de novembro de 2017. Mais
informações: Revista Calidoscopio

Vinculada
ao
Programa
de
Pós-Graduação
Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias
(PPG-IELT), da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e
publica estudos de caráter teórico e aplicado que tomem
a língua(gem) como objeto de investigação. Para o
número 9(2) serão aceitos trabalhos para as seções de
Linguística e Literatura. O prazo limite para envio dos
textos é 31 de outubro. Temática livre. Os textos
submetidos podem ser em forma de artigos, ensaios e
resenhas críticas (de obras publicadas recentemente).
Mais informações em: Revista Via Litterae

REVISTA INTERNACIONAL
PROFESSORES

DE

FORMAÇÃO

DE

Dossiê: A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA SOB MÚLTIPLOS OLHARES
Prazo final para submissão: 30 de NOVEMBRO de
2017. Mais informações em: RIFP/IFSP
REVISTA CONTEMPORÂNEA DE EDUCAÇÃO
Dossiê: Estudos Etnográficos em Educação
A Revista Contemporânea de Educação convida
pesquisadores que realizam estudos etnográficos em
educação para participar do número temático Estudos
Etnográficos em Educação. Buscamos reflexões teóricas
sobre os usos da etnografia em pesquisas educacionais e
artigos que sejam resultado de etnografias sobre temas
educacionais, realizadas no Brasil e/ou no exterior. Os
pesquisadores interessados em publicar deverão enviar
seus textos até o dia 30 de novembro de 2017. Mais
informações em: Revistas UFRJ
REVISTA TEXTURA-ULBRA
Dossiê
Temático:
Análise
de
relações
intergovernamentais ou entre instâncias administrativas
em políticas públicas de educação
Dossiê Temático: A literatura infanto-juvenil digital:
apps, leitores e educação literária
Data para submissão: 31 de outubro de 2017
Mais Informações em: Revista Textura - ULBRA
REVISTA ESCRITA DA HISTÓRIA - REH
Dossiê: Religiões de matrizes africanas e intolerância
religiosa no Brasil
A intolerância religiosa, assim como o racismo, são
produtos construídos dentro das tramas das construções
das classes sociais mundo afora. Portanto, para uma
análise mais profunda do contexto brasileiro devem ser
levados em consideração três aspectos: o tráfico negreiro
transatlântico; a construção do racismo e suas ideologias
europeias; e, o crescimento de grupos religiosos
pentecostais e neopentecostais nas esferas sociais e
políticas. O objetivo é privilegiar os estudos e pesquisas
sobre as religiões Afro-brasileiras, a Revista Escrita da
História lança a presente chamada.

CHAMADA REVISTA APOTHEKE
A Revista APOTHEKE, periódico on-line de acesso livre e
universal, receberá, até 15 de Outubro de 2017, artigos
científicos sobre a temática “Poéticas Visuais e Arte
Educação". Com periodicidade quadrimestral, tem como
propósito divulgar a produção de pesquisadores
brasileiros e estrangeiros que enfocam as relações entre
Artes Visuais, Educação e Pintura, em diálogo com
diferentes aportes teóricos, visando enriquecer a
discussão interdisciplinar do conhecimento nas áreas de
Artes Visuais e Educação.
REVISTA DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO
Os próximos números da Revista Diversidade e Educação
terão como temáticas:
Volume 5, número 10 - Educação para a Sexualidade envio de artigos até o dia 30 de novembro de 2017;
Volume 6, número 11 - Gêneros e relações
étnico-raciais - envio de trabalho até o dia 12 de maio
de 2018; e Volume 6, número 12 - Gêneros e espaços
educativos - envio de trabalho até o dia 31 de outubro
de 2018. Mais informações: Revista Diversidade e
Educação
EPAA/AAPE CHAMADA DOSSIÊ EDTECH E POLÍTICAS DE
FORMAÇÃO HUMANA
Este dossiê pretende acolher artigos que contribuam
tanto para as críticas dos múltiplos discursos
mistificadores quanto para a implementação de políticas
e programas de educação a distância, estando aberto a
perspectivas históricas, a análises da realidade atual, e à
prospecção das possibilidades abertas para a edtech.
Submissão de artigos: até 31 de janeiro de 2018
Idioma aceito para envio de artigos: Português,
Espanhol e Inglês.
Revista acadêmica, avaliada por pares, independente, de
acesso aberto, e multilíngue: EPAA/AAPE

Data limite para envio de artigos: 15/11/2017
Maiores informações: Revista Escrita da História
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EVENTOS ACADÊMICOS
XXV CICLO DE PALESTRAS NOVAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO
A XXV edição do Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na
Educação será realizado pelo CINTED - Centro
Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação em
conjunto com o Programa de Pós-Graduação em
Informática na Educação da UFRGS, de 17 a 20 de
Outubro de 2017, em Gramado - Rio Grande do Sul. A
temática dos artigos pode envolver relatos, estudos,
pesquisas e resultados derivados da atividade docente e
de pesquisa relacionada com o uso das TICs na
Educação.
Mais
informações
em:
http://www.cinted.ufrgs.br/ciclos/ciclo25/
III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO
Na Universidade do Minho, Instituto de Educação Braga,
8, 9 e 10 Fevereiro 2018. Mais informações:
https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
VII CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL
ABANDONO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La séptima edición de la Conferencia Latinoamericana
sobre el ABandono de la Educación Superior (VII
CLABES), que se llevará a cabo en la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, los días 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017. Los trabajos deben remitirse a
través de la plataforma EasyChair, para lo cual los
autores deben ingresar a http://bit.ly/VIICLABES. La
recepción de los trabajos estará abierta hasta el 30 de
agosto.
CONGRESSO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGIA,
EDUCAÇÃO E ARTE
O Evento cria espaços de encontros entre investigadores
da área de Fenomenologia, Educação e Arte numa
perspectiva transdisciplinar. O objetivo é oferecer
possibilidades de diálogos entre a Fenomenologia, base
orientadora do Congresso, com outras referências
filosóficas e os referidos campos de saberes. Ocorrerá
de 22 a 25 de outubro de 2017. Mais informações:
http://www.ufsj.edu.br/neccel/congresso.php
VI SEMINÁRIO NACIONAL E II SEMINÁRIO
INTERNACIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E
PRÁXIS EDUCACIONAL
Data: 24 a 27 de outubro de 2017
Local: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB)
Informações: http://www.uesb.br/eventos/gepraxis/

I SEMINÁRIO GPETED - ESTADO, TRABALHO,
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Data: 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017
Local: Universidade Federal Fluminense
Informações: GPETED
III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO: INFÂNCIA(S) E JUVENTUDE(S) NA
SOCIEDADE E EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEAS
Data: 8, 9 e 10 de fevereiro 2018
Local: Universidade do Minho, Instituto de Educação
Informações: https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
4º CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE
LA EDUCACIÓN
Data: 10 a 13 de octubre de 2017
Local: UNSAM – Campus Miguelete/Argentina
Informações: FilosofiaEducacion - ALFE
X EPCC – ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
Data: 24 a 26 de outubro de 2017
Local: Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR)
Informações: www.unicesumar.edu.br/epcc2017
X SEMINÁRIO
SUPERIOR

INTERNACIONAL

DE

EDUCAÇÃO

De 6 a 8 de novembro, ocorrerá o Seminário
Internacional de Educação Superior, com o tema
“Educação Superior: estado do conhecimento em
contextos emergentes”. Inscrições com apresentação de
trabalhos: de 30 de agosto a 08 de outubro. Mais
informações: https://www.ufrgs.br/sies2017/
XIII COLÓQUIO PERSPECTIVAS EM EPISTEMOLOGIA
CONTEMPORÂNEA
Datas: 07 e 08 de novembro de 2017
Horário: das 8h30min às 11h30min
Local: PUCRS – Campus Central - Prédio 50, Auditório do
9º. Andar. ENTRADA FRANCA.
VI
SEMINÁRIO
CURRICULARES

INOVAÇÕES

EM

ATIVIDADES

O evento ocorrerá de 30/11 a 02/12 de 2017, na
UNICAMP, com diversas atividades, incluindo workshops,
conferências
(sendo
uma
internacional),
mesas-redondas, sessões de pôsteres, sessões de
comunicação oral, feira de livros e produtos inovadores
ligados ao ensino, além de atividades culturais. Mais
informações em: https://inovacoes.ea2.unicamp.br/
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES
MINISTRO DEFENDE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A
CIÊNCIA

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, Gilberto Kassab, pediu a união da
comunidade científica no esforço de recomposição do
orçamento da pasta. Durante a 3ª Reunião do Conselho
Consultivo do MCTIC, Kassab defendeu que uma parcela
dos recursos que serão descontingenciados pelo governo
federal seja destinada ao ministério. "Existe um esforço
muito grande do ministério para que, neste ano,
possamos fechar nosso orçamento no mesmo patamar
do ano passado. Para isso, precisávamos de R$ 2,2
bilhões e já vieram recursos da ordem de R$ 300
milhões.
Vamos
aguardar
qual
valor
será
descontingenciado para o ministério nessa nova
liberação", disse o ministro. Mais informações em:
Notícias CNPq

DIVULGADO O RESULTADO
AVALIAÇÃO QUADRIENAL 2017

DA

1ª

ETAPA

DA

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) divulga nesta quarta-feira, 20/09, os
resultados da avaliação dos programas de pós-graduação
stricto sensu em funcionamento no Sistema Nacional de
Pós-Graduação (SNPG). Após a etapa de análise pelas
comissões de área de avaliação, que ocorreu entre 03 de
julho e 11 de agosto, os programas de pós-graduação
foram analisados pelo Conselho Técnico-Científico da
Educação Superior (CTC-ES) durante as 172ª e 173ª
Reuniões realizadas no período de 21 a 25 de agosto e 28
de agosto a 01 de setembro de 2017. Mais informações
em: CAPES - Sala de Imprensa

INFORMES
ASSESSORIA
ESTATÍSTICA
AOS
PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE

CURSOS

DE

A Faculdade de Matemática da Pontifícia Universidade
Católica (PUCRS), junto com seus professores,
disponibiliza assessoria na área da estatística para os
alunos de Programas de Pós-Graduação da Universidade,
mediante agendamento:
Profº Filipe Zabala | Segundas-Feiras: 19h30min e
20h15min;
Profº João Feliz Mendes | Quartas-Feiras: 14h e
14h50min;
Profº Sérgio Kato | Segundas-Feiras: 8h e 8h50min;
Terças-Feiras: 19h30min e 20h15min;
O atendimento será realizado no prédio da Faculdade de
Matemática, junto ao Prédio 30, Bloco C - Térreo,
mediante hora marcada pelo telefone de contato:
51-33203531.
2ª VARA DO JÚRI DO FORO CENTRAL DE PORTO
ALEGRE
Foi solicitado à PUCRS, pela 2ª Vara do Júri do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre/RS, que indique
estudantes interessados em compor o cadastro da Lista
Geral de Jurados. Os requisitos para ser jurado são:
residir em Porto Alegre, ter idade superior a 18 anos e
notória idoneidade. Solicitamos que, caso você tenha
interesse em ser jurado e atenda aos requisitos exigidos,
entre em contato diretamente com a 2ª Vara do Júri, por
meio
do
e-mail
e/ou
telefone:
frpoacent2vjuri@tj.rs.gov.br
ou
(51)
3210-6555,
indicando o seu nome completo, profissão e endereço.

AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
PÓS-GRADUAÇÃO PUCRS

PROGRAMAS

DE

Participe da Avaliação dos Programas de Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado 2017 que ocorre até 23 de
outubro. Sua opinião é muito importante para a
qualificação
permanente
dos
programas
de
pós-graduação da PUCRS. Para participar, você responde
a um instrumento referente ao programa que estiver
matriculado através do site. Contamos com a sua
participação!
EXAME DE PROFICIÊNCIA 2017/2
Ainda estão abertas as inscrições para a prova de
PROFICIÊNCIA 2017/2. As Provas de Proficiência em
Língua Estrangeira para os alunos dos Programas de
Pós-Graduação desta Universidade, nas seguintes
línguas: alemã, espanhola, inglesa, francesa e Italiana. A
prova baseia-se em um texto de caráter geral.
Durante a realização da prova, é facultada consulta a
dicionários e/ou gramáticas. Serão considerados
proficientes os candidatos com desempenho igual ou
superior a 70% da prova. As provas são realizadas em
duas oportunidades anuais. Ao final do primeiro e do
segundo semestre letivo. A data fixada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras da Escola de
Humanidades, curso de Letras para este semestre é: 04
de novembro de 2017 – das 14h às 16h.
As inscrições devem ser realizadas na secretaria do
Pós-Graduação em Educação até dia 11/10/2017 ,
impreterivelmente.
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NA PAISAGEM
DIÁRIOS DE FOTOGRAFIA NA AMAZÔNIA
Fotógrafo: Mateus Bassols
Visitação: de 18 de setembro a 31 de outubro de
2017
Local: Bistrô do MARGS (de segunda a sexta, das
11h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 11
às 19h). Entrada Franca.

ANOTAÇÕES À MARGEM DE UMA OBRA: LÉO
DEXHEIMER
Curadoria: Renato Rosa
Abertura: 5 de outubro (quinta) de 2017
Visitação: De 6 de outubro a 26 de novembro de
2017. Local: Galeria Iberê Camargo do MARGS
(Praça da Alfândega, s./n.). Entrada Franca

NEON
Artista: Gelson Radaelli. Curador: Icleia Cattani.
Abertura: 25 de julho (terça). Visitação: 26 de julho
até 15 de outubro de 2017. Local: Galerias Ângelo
Guido, Pedro Weingartner e João Fahrion.

Exposição do artista João Queiroz estará aberta
ao público até dia 11 de outubro de 2017, com
visitação das 10 às 18h, de segunda a sexta, na
Galeria da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do
Instituto de Artes (Rua Senhor dos Passos, 248 –
Centro Histórico).

NA CASA MÁRIO QUINTANA
Confira atrações e valores das seções em:
http://www.ccmq.com.br/site/?cat=8
NA REDENÇÃO
Confira atrações e valores das seções em:
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/programacao
.php

OSPA
UMA POSSÍVEL HISTÓRIA DA ARTE DO RIO
GRANDE DO SUL: OS CLUBES DE GRAVURA E A
PERMANÊNCIA DO SUPORTE
Local: Galeria Aldo Locatelli do Museu de Arte do
Rio Grande do Sul Ado Malagoli. Visitação: 19 de
julho a 8 de outubro de 2017.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA AVES DA MATA
ATLÂNTICA
O Instituto do Meio Ambiente da PUCRS convida
para o lançamento do Observatório de Aves da
PUCRS e a exposição fotográfica Aves da Mata
Atlântica. A exposição estará aberta entre os dias 2
e 12 de outubro, no saguão da Biblioteca
Central, e apresenta algumas espécies de aves, de
um total de mais de 200, que vem sendo estudadas
por pesquisadores e alunos da PUCRS no Pró-Mata.
A curadoria é da Profª. Drª. Carla Suertegaray
Fontana.

Confira e acompanhe a programação da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre em: http://www.ospa.org.br/
WORKSHOP DE TÉCNICA VOCAL
Data: 7 de outubro | Sábado
Hora: 15h às 18h
Local: Sala Marcos Barreto – 3º andar da CCMQ
(Andradas, 736). Ficha de inscrição: solicitar pelo
e-mail linguagemusical@gmail.com Investimento: R$
50

“ROCK FESTIVAL”, o Festival de Música Vocal
da PUCRS
Data: 21 de outubro de 2017 (sábado)
Horário: 20h
Local: Saguão do Salão de Atos da PUCRS
Entrada Franca
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