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SUMÁRIO

EDITORIAL
Estimados(as) colegas, encaminhamos a segunda edição do Boletim
Acadêmico elaborada pela nova Equipe Editorial, formada pelas alunas
Luciene Maldonado, Lucia Diniz, Carolina Pessano e Lilian Alves
Schmitt. Dando continuidade ao trabalho coletivo, auxiliando os
pós-graduandos em informações relevantes à produção acadêmica e
científica, que são de grande importância à todos do Programa de
Pós-Graduação em Educação da PUCRS.
Acreditamos na construção e na lógica cooperativa, desse modo
estamos disponíveis e abertos às sugestões e contribuições sobre
eventos acadêmicos, revistas, periódicos e programação cultural!
Desejamos contribuições de todos do Programa de Pós-Graduação em
Educação, com envio de suas ideias, informações e/ou críticas para o
e-mail de um dos membros da Equipe Editorial.
Nesta edição destacamos chamadas para publicações de dossiês no
final do ano de 2017 e para o início do ano de 2018.
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico
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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 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

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 - 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
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.
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 - 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. Maiores 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). Maiores 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. 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 - UFSM
REVISTA EDUCAÇÃO EM FOCO - UEMG
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: http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
QUALIS PERIÓDICOS
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CHAMADAS DE ARTIGOS
REVISTA DO ARQUIVO
A Revista do Arquivo nº 6, que será lançada em março de
2018, terá como tema central a Tecnologia da Informação
Aplicada aos Arquivos. Os trabalhos devem ser enviados
até dia 29 de janeiro de 2018 para o e-mail indicado,
observando-se as normas estabelecidas para esta
publicação
disponibilizadas
no
link:
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/nor
mas_para_publicacao.php

REVISTA DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO

III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA
EDUCAÇÃO

EPAA/AAPE CHAMADA DOSSIÊ EDTECH E POLÍTICAS DE
FORMAÇÃO HUMANA

Na Universidade do Minho, Instituto de Educação Braga, 8,
9 e 10 Fevereiro 2018. Maiores informações:
https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
CHAMADA DOSSIÊ TEMÁTICO REVISTA MOMENTO DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO
A proposta deste dossiê é apresentar artigos científicos de
autores que estejam desenvolvendo pesquisas sobre o
campo da Política Educacional de Formação de Professores
no Brasil. Os discursos que abordam a formação de
professores apontam para um enfraquecimento das
licenciaturas nas universidades, para uma perspectiva de
formação docente bastante pragmática e para o
acirramento da adoção de políticas meritocráticas e
gerencialistas no campo educacional. Nesse sentido, a
intenção do presente dossiê é apresentar importantes
discussões acerca da temática, que podem subsidiar o
debate acerca do campo das políticas de formação docente
a partir dos estudos e problematizações realizadas pelos
autores.
Prazo para o envio de textos: 30 de maio de 2018
Previsão de publicação: Agosto de 2018
Mais informações:
https://www.seer.furg.br/momento/announcement
REVISTA DIGITAL VOZES DOS VALES - UFVJM
Envio de Artigos Científicos: 01/02/2018 a 20/03/2018 OU
30 (trinta) primeiros artigos científicos submetidos neste
período.
E-mail: vozes@ufvjm.edu.br
Temática Multidisciplinar (Área - Educação): “Pesquisas
Doutorais Educacionais”
Edição: maio/2018.
Idiomas dos artigos: Português, Espanhol e/ou Inglês.
Mais informações:
www.ufvjm.edu.br/vozes

Os próximos números da Revista Diversidade e
Educação terão como temáticas:
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. Maiores informações: Revista Diversidade e
Educação

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
CHAMADA PARA ARTIGOS E RESENHAS REVISTA
ESPAÇO PEDAGÓGICO
A revista Espaço Pedagógico é uma 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. Está com chamada
aberta para os seguintes volumes:

Extensão Universitária - V.25, nº 3 – Set./Dez. 2018 Prazo
de submissão : 15 DE MARÇO DE 2018.
A Revista Espaço Pedagógico também recebe artigos
sobre temas diversos do campo educacional em fluxo
contínuo.
Maiores informações:
http://seer.upf.br/index.php/rep/index

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO!
Dúvidas sobre Qualis? Acesse:
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequ
entes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
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EVENTOS ACADÊMICOS

III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA EDUCAÇÃO: INFÂNCIA(S) E JUVENTUDE(S) NA
SOCIEDADE E EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEAS

VII SEMINIIÁRIO CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE:
RESISTÊNCIAS E OCUPA(AÇÕES) NOS ESPAÇOS DE
EDUCAÇÃO

Data: 8, 9 e 10 de fevereiro 2018
Local: Universidade do Minho, Instituto de Educação

O seminário busca trazer para o cenário de debates as

Maiores Informações:

implicadas na produção de políticas voltadas ao fazer

https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018

viver, à medicalização, à promoção da saúde, à

práticas, presentes em diversas instâncias sociais,

juvenização, à beleza, à heteronormatividade, por
X ENCONTRO NACIONAL PERSPECTIVAS DO ENSINO
DE HISTÓRIA E XXIII JORNADA DO GT DE ENSINO DE
HISTÓRIA E EDUCAÇÃO DA ANPUH/RS

exemplo, temas relacionados ao controle dos corpos e,

O evento tem como objetivo ampliar o diálogo da

Data: 19 a 21 de setembro de 2018.

história escolar e acadêmica com a diversidade da

Local: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

vida, demarcando não só a pluralidade de todos os

Maiores informações:

sujeitos, saberes, práticas, conhecimentos e técnicas,

http://www.7seminario.furg.br/index.php/inicio

nele, dos gêneros e das sexualidades, entre outras
temáticas que tem ganhado espaço no cenário social.

como também o papel do/a professor/a de História em
tempos de cerceamento da liberdade de ensinar.
Data: 16, 17 e 18 de julho de 2018.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM

Local: Faculdade de Educação/UFRGS

CULTURA E SOCIEDADE

Mais informações:

Promovido pelo CLAEC (Centro Latino-Americano de

http://www.xperspectivas.com.br/site/capa

Estudos em Cultura), Instituto Conexão Sociocultural e
UFPel (Universidade Federal de Pelotas), o evento

ESCOLA DE VERÃO ILEA/UFRGS
VII edição da Escola de Verão: "Metamorfoses,
complexidade e caos: epistemologias das ciências
para o século XXI".

encontra-se com chamada de trabalhos em aberto e
inscrições

para

ouvintes.

Ocorrerá

na

cidade

de

Pelotas/RS, entre os dias 17 e 19 de abril de 2018.
Maiores informações:

A Escola será realizada nos dias 15, 16, 17 e 18 de janeiro

https://cipcs2018.wixsite.com/icipcs

de 2018, das 14 às 18 horas, no Auditório do ILEA.
Para aqueles que têm vínculo com a UFRGS, as inscrições
serão gratuitas, para os demais, o valor do curso será de
R$100,00.

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://goo.gl/forms/PVyh4BWwD9TQkKFs1

Maiores informações:
https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018
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EVENTOS ACADÊMICOS

SEMINÁRIO AVALIAÇÃO NA/DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
DEBATES E EMBATES PRESENTES NO CENÁRIO NACIONAL
O Seminário tem como objetivo analisar proposições de
avaliação da educação infantil que se fazem presentes no
debate nacional, difundidas por gestores públicos,
profissionais da educação, estudiosos e pesquisadores do
campo da educação infantil.

Data: 20/03/2018
Local: Auditório da Faculdade
Universidade de São Paulo.

de

Educação

da

Maiores informações:
http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/eventos/detalhad
o.asp?num=3429

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

COMISSÃO DE INTEGRIDADE NA ATIVIDADE CIENTÍFICA CIAC
A necessidade de boas condutas na pesquisa científica e
tecnológica tem sido motivo de preocupação crescente da
comunidade internacional. No Brasil, a situação não é
diferente. A má conduta não é fenômeno recente, haja vista
os vários exemplos históricos de fraudes e falsificação de
resultados.
Diante do recebimento de denúncias de fraude em
publicações científicas envolvendo pesquisas apoiadas pelo
CNPq, o Conselho Deliberativo decidiu criar a Comissão der
Integridade na Atividade Científica, que foi instituída pelo
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
Maiores informações:
http://cnpq.br/apresentacao-comissao-de-integridade

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR
A CAPES divulgou, o Edital Nº 47/2017 para o Programa de
Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE. Para maiores
informações acesse:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/progra
ma-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
Cada programa de doutorado terá direito a somente uma
cota de 12 meses para o ano de 2018, o que equivale a 12
mensalidades e que pode ser desdobrada em duas bolsas
com de seis meses cada uma. O prazo mínimo é de seis
meses.
Os interessados devem entregar a documentação listada
no Edital, no PPGEDU, 25 de janeiro de 2018.

INFORMES
PUCRS NO DOMINGO
Nos finais de semana, o campus da PUCRS permanece
aberto ao público como uma opção de ambiente tranquilo e
seguro na cidade para lazer e descanso. Opções de
alimentação: O restaurante Panorama Gastronômico atende
aos domingos, das 11h15 às 14h, no 4º andar do Prédio 41.
O Panorama Lanchonete abre das 11h às 18h, no térreo do
prédio 40. Diversão e Aprendizagem: O Museu de Ciências e
Tecnologia fica aberto à visitação, das 10h às 18h, no prédio
40.

ACOMPANHE AS BANCAS DO PPG PELO FACEBOOK
Agora temos uma página para acompanhamento das
bancas do programa de Educação da PUCRS.
Segue endereço da Página no facebook:
https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_h
omepage_panel
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NERVO ÓPTICO E OS NOVOS MEIOS EXPERIÊNCIAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Artistas: Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Clóvis Dariano,
Jesus Escobar, Mara Alvares, Romanita Disconzi,
Telmo Lanes, Vera Chaves Barcellos.
Visitação: 22 de novembro de 2017 a 11 de março de
2018. Local:Galeria Aldo Locatelli do MARGS (Praça
da Alfândega, s./n.)
Entrada Franca.
RISCO E AR
Artista: Bianca Santini
Visitação: De 6 de dezembro de 2017 a 28 de janeiro
de 2018. Local: Galeria Oscar Boeira do MARGS
Entrada Franca.
SOMBRAS NO SOL
Artista: Iberê Camargo
Visitação: Até 14 de janeiro de 2018.
Local: Fundação Iberê Camargo
Curadoria: Eduardo Haesbaert e Gustavo Possamai
Entrada Franca.

UIRFRU

RUIRFRRUIR

UIRFRFRU

CAMINHOS DE ROSSINI PEREZ – COLEÇÃO MUSEU
NACIONAL DE BELAS ARTES
Visitação: 28 de janeiro de 2018. Galerias: João Fahrion, Pedro
Weingartner, Ângelo Guido do MARGS.
Entrada Franca.
CIRCULAÇÃO
Artistas: 024, Luan Dresch, Marina Borges, Miguel Soll, Sofia
Nóbrega/ Curadoria: Leonardo Felipe
Visitação: Até 28 de janeiro de 2018, de terça a sexta-feira, das
10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às
18h. Local: Galeria Ecarta -Av João Pessoa, 943 - Farroupilha.
Entrada franca.
NOME PRÓPRIO
Artista: Ramón Alejandro Ruíz Velazco
Curadoria: Aline Gonçalves
Visitação: Até 28 de janeiro de 2018.
Local: Sala O
Arquipélago 1º Andar - Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo
(Rua dos Andradas,1223 - Centro Histórico). Entrada Franca.

DANÇA E

O ANEXO SECRETO
Onde: Sala Álvaro Moreyra
Datas: 5, 6 e 7 de janeiro; sexta, sábado e domingo, às 21h.
Ingresso:: R$ 40 ou R$ 30 antecipado (desconto para estudantes, idosos, clube ZH e Banricompras)
Sinopse: O espetáculo é baseado na obra O Diário de Anne Frank, escrito pela jovem judia na tentativa de criar um
território seguro dentro de um mundo em guerra. A peça trabalha com a dualidade entre o real e o alegórico –
encontrando a poética em uma História na qual marcava tragicamente indivíduos com estrelas amarelas no peito. O
mundo acorda em guerra e Anne desperta ânsias adolescentes; em meio ao pesadelo surge o amor, a sexualidade e a
incompreensão de um universo em que a liberdade se torna o sonho mais precioso.
PORTO VERÃO ALEGRE 2018
De 5 de janeiro a 8 de fevereiro.
Confira as atrações e valores dos espetáculos em: http://portoveraoalegre.com.br/

MÚSICA
NA CASA MÁRIO QUINTANA
Confira atrações e valores das sessões em:
http://www.ccmq.com.br/site/?cat=8
NA CINEMATECA CAPITÓLIO
Projeto Raros (Até 12/01/2018)

Confira atrações e valores das sessões em:

CRÊ TINAS E BANDA APRESENTAM
“SERENATA DE ENCOMENDA”
20 de janeiro de 2018, 19h.
Local: Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943.)
Entrada franca (Ingressos por ordem de chegada).

http://www.capitolio.org.br/eventos/1107/projeto-raros-o-uivo/

OFICINA DE CHORO
Local: Santander Cultural (Rua 7 de Setembro, 1028 - Centro Histórico).
Informações sobre horários e inscrições:
https://www.oficinadechoro.com.br/ . Entrada Franca.
WORKSHOP DE TÉCNICA VOCAL
Sábado 20/01/2018. Das 15h às 18h. Investimento: R$50,00
Solicite a ficha de inscrição pelo email: linguagemusical@gmail.com
Local:Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo (Rua dos Andradas,1223 - Centro Histórico).

FRUIRFRUIRFR IRFRUIRFRUIRFRUIRFR

FRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIFRUIRFRUIRFRUIRFRUIR

UIRFRU

RUIRFRRUIR

UIRFRFRU

6

