
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, encaminhamos a sexta edição do Boletim 
Acadêmico do ano de 2018. Lembramos que nosso foco é auxiliar os 
pós-graduandos em informações relevantes à produção acadêmica 
e científica, colaborando com o percurso formativo dentro do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS. 
Acreditamos na construção coletiva e também na cooperação entre 
pares, então estamos disponíveis e abertas 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 uma das membras 
da Equipe Editorial. 
Nesta edição, destacamos as chamadas para publicações. 

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

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 - PUCRS
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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 
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 - UFSM

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 - UFMG

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 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 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
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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: 

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
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco


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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PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – OBEDUC EM FOCO
O Observatório da Educação - OBEDUC foi um programa federal, de fortalecimento e apoio à formação inicial 
e continuada de professores e valorização do magistério. Os projetos OBEDUC/CAPES demarcaram momentos 
de extrema importância, aproximando a Universidade da Escola, ou seja, propiciaram a participação de 
doutores pesquisadores, doutorandos, mestrandos, professores em formação e em exercício.
Os trabalhos submetidos para este número temático devem discutir as características deste Programa, 
trazendo experiências significativas, além de questões políticas e práticas pedagógicas. 
Prazo limite para submissão: 15 de Julho de 2018.
Maiores Informações: http://www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/index

REVISTA CADERNOS DO APLICAÇÃO UFRGS 
A Revista Cadernos do Aplicação informa que está recebendo trabalhos para a Edição do Primeiro Semestre 
de 2018, cuja Temática Especial é Diversidade e Escola no Espaço Metropolitano. A reflexão, o debate e a 
vivência nos espaços escolares aproximam estudantes, docentes, funcionários, famílias e comunidade em 
geral no reconhecimento de uma realidade estampada pela diversidade. Esse ambiente plural - a escola -  é 
permeado por situações e relações nas quais são (re)produzidos preconceitos, discriminações, desigualdades, 
exclusões e tantos outros (des)valores sociais construídos historicamente. Por outro lado, enquanto espaço de 
formação por excelência, a escola traz no seu bojo a possibilidade da mudança, do fazer diferente e do fazer 
diferença na medida em que escolhe ser propositiva nos processos de formação cidadã, que primam pelo 
direito e o respeito às diferenças e pela igualdade de direitos fundamentais. Os trabalhos deverão ser 
encaminhados de acordo com as políticas das diferentes seções que compõem a Revista: Temática Especial, 
Pesquisa em Educação Básica, Relatos de Experiência, Dos Cadernos dos Alunos e Seção Livre.
O prazo para submissão: 08 de Julho de 2018.
Maiores informações:  http://seer.ufrgs.br/cadernosdoaplicacao

REVISTA VOZES DOS VALES 
Os editores da Revista informam que estão recebendo artigos acadêmicos (ÁREA - EDUCAÇÃO/ENSINO) para 
publicação em revista digital universitária internacional (Call for Papers) sobre a temática multisciplinar  
“Pesquisas Doutorais Educacionais”. O objetivo da edição, que será publicada em outubro, é auxiliar os 
discentes doutorandos e/ou doutores de área a divulgarem as suas pesquisas acadêmicas à sociedade. 
Prazo de Submissão: 01/08/2018 a 01/09/2018 ou os 30 (trinta) primeiros artigos científicos submetidos 
neste período.
Maiores informações: http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/

REVISTA ELETRÔNICA 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. O seu principal objetivo é publicar artigos, ensaios, debates, entrevistas, 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

mais três chamadas de artigo na página 6 
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INTEGRIDADE DA PESQUISA E CONFIABILIDADE DO 
REGISTRO DE PESQUISA: O PAPEL DOS PROGRAMAS DE 
PÓS GRADUAÇÃO.
O 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.
Público alvo: Pesquisadores, estudantes de 
pós-graduação, estudantes de graduação, formuladores de 
políticas e financiadores de pesquisa.
Data: 25 e 26 de Outubro de 2018.
Resumos: até 15 de junho de 2018.
Maiores informações:  
www.pucrs.br/eventos/inst/vbrispe/

VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO : 
DEMOCRACIA EM TEMPO DE CRISES.
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).
O evento ocorrerá no campus de Joaçaba. 
Prazo para o envio de textos:: até 16 de julho de 2018
Maiores informações:  
http://www.unoesc.edu.br/cursos/evento-single/vi-coloqui
o-internacional-de-educacae

IV COLÓQUIO INTERNACIONAL ENSINO 
DESENVOLVIMENTAL
O GEPEDI/PPGED/UFU (Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente) 
tem a honra de divulgar a realização do IV Colóquio 
Internacional Ensino Desenvolvimental. Sistema 
Elkonin-Davidov.
Data:  12 e 13 de junho de 2018.
Local: Universidade Federal de Uberlândia - MG
Maiores Informações:
 https://coloquio2018.wixsite.com/ivcoloquio

II CONGRESSO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 
PELO DIREITO DE SER CRIANÇA
O objetivo é promover um diálogo entre pesquisadores 
e profissionais - de ambientes escolares ou não 
escolares - sobre o direito de ser criança e como garanti-lo 
nos diferentes espaços frequentados por ela. 
Data: 17 a 20 de julho de 2018.
Local: UNESP - Presidente Prudente -  SP
Maiores informações: 
www.congressodaprimeirainfancia.com

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E CONHECIMENTO 
O evento visa integrar Pós-Graduação Stricto Sensu, 
bolsistas e voluntários de Iniciação Científica e/ou 
Tecnológica, bolsistas e voluntários de projetos de Extensão, 
professores, pesquisadores e comunidade externa. Desta 
forma, os participantes poderão conhecer estudos, pesquisa 
e extensão em desenvolvimento na Univates, em outras 
Instituições de Ensino no Brasil e em diferentes áreas do 
mundo, além da troca e compartilhamento de experiências.
Data: 21 e 22 de Junho de 2018. 
Local: UNIVATES. 
Maiores informações: 
https://www.univates.br/evento/congresso-internacional-de
-ciencia-tecnologia-e-conhecimento

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL CAFTE - CURRÍCULO, 
AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EDUCATIVAS  
O evento tem como objetivos partilhar o conhecimento 
produzido sobre educação, currículo, avaliação, formação e 
tecnologias educativas, proporcionar o encontro de 
elementos da comunidade académica educativa com 
estudos e intervenções nestas temáticas e ampliar o debate 
científico a outros públicos do campo educacional.
Data: 9 e 10 de julho de 2018. 
Local: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto - PT. 
Maiores informações: https://www.fpce.up.pt/

ENCONTRO NACIONAL PERSPECTIVAS DO ENSINO DE 
HISTÓRIA E XXIII JORNADA DO GT DE ENSINO DE 
HISTÓRIA E EDUCAÇÃO DA ANPUH/RS
O evento tem como objetivo ampliar o diálogo da história 
escolar e acadêmica com a diversidade da vida, 
demarcando não só a pluralidade de todos os sujeitos, 
saberes, práticas, conhecimentos e técnicas, 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.
Local: Faculdade de Educação/UFRGS
Maiores informações: 
http://www.xperspectivas.com.br/site/capa

EVENTOS ACADÊMICOS
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CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIAS/ ENCONTRO DE PESQUISADORES EM 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
O evento tem como objetivo proporcionar à comunidade 
da área a integração e o compartilhamento de ações que 
pesquisadores/instituições realizam para promover 
melhoria no ensino-aprendizagem na EaD ou presencial, 
por meio da incorporação de tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 
Data: O evento ocorrerá em duas etapas, sendo uma 
virtual e outra presencial, compreendendo o período de 26 
de junho a 13 de julho de 2018. A etapa virtual ocorre por 
meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem e de modo 
articulado a webconferências pré-agendadas. A etapa 
presencial ocorre entre os dias 11 (abertura) e 13 de julho 
de 2018.
Local: UFSCAR, São Carlos-SP.
Maiores informações: http://cietenped.ufscar.br/

ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE 
ENSINO
O enfrentamento às abordagens teóricas e desafios 
políticos da atualidade foi o tema escolhido após debate 
entre os representantes da Didática e práticas de ensino de 
vários estados brasileiros. Com o tema gerador 
pretende-se refletir e discutir sobre diferentes formas de 
se interpretar o fenômeno do ensino, pensando em novas 
abordagens didáticas que superem o modelo transmissivo 
conteudista.
Data: De 3 a 6 de setembro de 2018. 
Local: UFBA, Salvador/Bahia. 
Maiores informações: 
https://xixendipesalvador.ufba.br/xix-endipe

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, à 
juvenização, à beleza, à heteronormatividade, por exemplo, 
temas relacionados ao controle dos corpos e, nele, dos 
gêneros e das sexualidades, entre outras temáticas que 
tem 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

X 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-naciona
l-de-educacao-e-iv-coloquio-internacional-de-politicas-educ
acionais

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
Data: 15, 16 e 17 outubro de 2018. 
Local: Universidad Católica de Temuco, Chile. 
Maiores informações: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaeducacion/wp-conten
t/uploads/sites/184/2018/03/PRIMERA-CIRCULAR-XII-CONG
RESO-HISTORIA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-SHELA.pdf

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. Organizado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS – com o 
apoio do Centro de Estudos em Educação Superior – 
CEES/PUCRS e promovido pela Associação Ibero-americana 
de Docência Universitária – AIDU.
Data: De 30 de Outubro a 01 de Novembro de 2018.
Local: PUC-RS.
Maiores informações: 
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/                   
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http://cietenped.ufscar.br/
https://xixendipesalvador.ufba.br/xix-endipe
http://www.7seminario.furg.br/index.php/inicio
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
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaeducacion/wp-content/uploads/sites/184/2018/03/PRIMERA-CIRCULAR-XII-CONGRESO-HISTORIA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-SHELA.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaeducacion/wp-content/uploads/sites/184/2018/03/PRIMERA-CIRCULAR-XII-CONGRESO-HISTORIA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-SHELA.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaeducacion/wp-content/uploads/sites/184/2018/03/PRIMERA-CIRCULAR-XII-CONGRESO-HISTORIA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-SHELA.pdf
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/


TOPICS IN HIGHER EDUCATION: BRAZIL – COLOMBIA – 
USA DIALOGS
Este Seminário se constitui como uma atividade de 
Integração da rede The University of Texas, Universidad del 
Rosario (CO) e PUCRS-PPGEdu. Objetiva discutir tópicos de 
pesquisa atuais sobre Educação Superior no USA, Colômbia 
e possíveis reflexos na Constituição de temas no Brasil.
Data: 11/06/2018 e 19/06/2018 às 16:30 hs.
Local: PUC- RS - Prédio 40 - sala 504
Maiores Informações: cees@pucrs.br

SIMPÓSIO MÚSICA E HERMENÊUTICA : “ SOM, SENTIDO 
E SIGNIFICADO”.
O Simpósio Música e Hermenêutica reúne de forma 
interdisciplinar artistas, filósofos e intelectuais para 
discussões, reflexões e investigações em torno do 
problema do sentido e significado nas artes.
Não haverá apresentação de trabalhos.
Data: 25 a 28 de junho de 2018
Local: UFRGS 
Maiores informações:
https://www.ufrgs.br/musicaehermeneutica/

II CIDI - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIALOGOS 
INTERDISCIPLINARES: DESAFIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO DOS 
SUJEITOS NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS 
O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão 
sobre os desafios para o desenvolvimento individual e 
coletivo dos sujeitos nas sociedades contemporâneas, 
caracterizadas pela diversidade cultural de seus processos 
e manifestações.
Data: de 29 a 31 de agosto de 2018.
Local: Universidade Feevale 
Maiores informações: www.feevale.br/cidi 

II SIMPÓSIO NACIONAL EDUCAÇÃO, MARXISMO E 
SOCIALISMO. 
O II Simpósio Nacional Educação, Marxismo e Socialismo 
terá como tema central “Karl Marx, trabalho, educação e a 
luta pelo socialismo” nos 200 anos de nascimento do 
filósofo alemão. O evento reunirá, em conferências e 
mesas-redondas, nomes como Paulo Arantes, Antonio 
Rago Filho, Plínio de Arruda Sampaio Jr., José Maria de 
Almeida, João Antonio de Paula, 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.

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 03 de Novembro de 2018.
Maiores informações: www.aforges.org
  
II EDUPALA - II CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
CONHECIMENTOS PERTINETES 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 aquela capaz de considerar os sujeitos em seus 
contextos, suas histórias de vida, experiências e saberes.
Data: 24 a 26 de Setembro de 2018.
Local: Universidade do Planalto Catarinense, em Lages, SC.
Submissão de trabalho: até 30 de Agosto de 2018.
Maiores informações: http://edupalauniplac.com.br/

II 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 trabalho: até 16 de Setembro de 2018.

Maiores informações: http://bit.ly/seioc
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XII ANPED-SUL 2018
O tema desta ANPEd-Sul2018:
EDUCAÇÃO, DEMOCRACIA E JUSTIÇA SOCIAL: PESQUISAR 
PARA QUÊ? 
Além das duas conferências e das atividades nos 22 (vinte e 
dois) eixos temáticos, a programação contará com 4 
(quatro) mesas de debates, em plenário.
Data: 23 a 26 de Julho de 2018.
Local: Campus Centro da UFRGS - Porto Alegre.
Maiores Informações:
http://regionais.anped.org.br/sul2018/

V JORNADAS MERCOSUL MEMÓRIA, AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO. 
O Programa de Pós Graduação em Memória Social e Bens 
Culturais da Universidade LaSalle - UNILASALLE estará 
realizando com o objetivo da difusão de idéias e ações, 
aprimorar a conscientização do significado do patrimônio 
cultural sob os diferentes enfoques.
Data: 08 a 10 de novembro de 2018.
Local: Universidade LaSalle, 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

EVENTOS ACADÊMICOS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Junho/2018 – nº 06 – Programa de Pós-Graduação em Educação

BOLETIM ACADÊMICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

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.

Localização: 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

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

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

MEC PRORROGA INSCRIÇÕES PARA O “PROFESSORES DO BRASIL” 

O Ministério da Educação aumentou o prazo de inscrições para a 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil  até o dia 28 
de junho de 2018. Parceira do MEC na iniciativa, a CAPES vai conceder o prêmio aos professores vencedores: uma viagem 
de formação a instituições de excelência no país e no exterior. Com o propósito de reconhecer e divulgar o trabalho de 
professores de escolas públicas, o PPB premia profissionais que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e 
aprendizagem. 
Maiores informações: http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/

EDITAL CAPES Nº 22/2018 - PROGRAMA CONJUNTO DE BOLSAS NA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA - SELEÇÃO 
2018/2019 CAPES/ DAAD
O objetivo do Programa é apoiar candidatos para realização de Doutorado Pleno, de Doutorado Sanduíche e de 
Doutorado Sanduíche com Cotutela na Alemanha, contribuindo para a consolidação da cooperação científica entre 
Brasil e Alemanha.
Inscrições:  até 20 de julho de 2018.
Informações: www.capes.gov.br

http://regionais.anped.org.br/sul2018/
mailto:biblioteca.apoio@pucrs.br
https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.capes.gov.br/
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EXPOSIÇÃO VIRTUAL: MOVIMENTOS ESTUDANTIS ATRAVÉS DO ARQUIVO DO INSTITUTO DE ESTUDOS 
BRASILEIROS (1920-1970)

Essa exposição foi criada no intuito de difundir o acervo documental do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo. Especializado em arquivos pessoais de intelectuais brasileiros, atualmente o acervo do 
Arquivo IEB soma cerca de 500 mil itens, dos quais selecionamos cerca de 40 documentos que de algum modo 
conectam-se à história do movimento estudantil brasileiro. 

Visitação: de 06 de Junho a 31 de Agosto de 2018.

Exposição virtual: http://www.ieb.usp.br/movimentos-estudantis/

                                                                                                              
 

                                          

CIÊNCIA NA PRAÇA 

A Fundação Zoobotânica, realiza no segundo domingo de junho, dia 10, mais uma edição do Projeto Ciência na Praça. O 
evento visa divulgar o trabalho de pesquisa realizado na FZB, buscando, desta forma, a popularização do conhecimento 
científico. Durante todo o dia, pesquisadores, bolsistas e estagiários nas diversas áreas do conhecimento biológico estarão 
em contato com o público visitante, passando informações e conteúdos sobre a flora e fauna nativa do Estado do Rio 
Grande do Sul.
Data: 10 de Junho de 2018, das 9h às 16h. 
Local: Estacionamento do Jardim Botânico - Dr. Salvador França, 1426 - Jardim Botânico.
Maiores informações: https://www.facebook.com/events/427019597769487/
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FESTIVAL DE CINEMA FRANCÊS VARILUX 

O festival apresenta 20 longas-metragens da nova safra 
da cinematografia francesa. 
Data: De 07 a 20 de junho de 2018.
Local: Sala Redenção - Cinema Universitário 
(Av Eng. Luiz Englert s/n, Campus Central da UFRGS)
Maiores informações: 
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=502

TREMOR 
A peça traz pistas para discutir as relações de uma 
sociedade que presencia tempos turbulentos, onde a crise 
das representações se divide entre o real e o virtual.
Data: Até 10 de junho. 
Local: Auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de 
Outubro, 112.)
Maiores informações em: 
https://www.goethe.de/ins/br/pt/sta/poa/ver.cfm?fuseactio
n=events.detail&event_id=21288750

 

DANÇA  & 

MÚSICA

SÓ NA MULTIDÃO 

Homenagem a cantora  Maysa, que completaria 82 anos em 
2018. Daniel Debiagi (voz), acompanhado Jackson Spindler 
(teclado), passeia pela atmosfera passional dos maiores 
sucessos da cantora.
Data: 9 de junho de 2018. | Horário: A partir das 18h.
Local: Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 919.)  
Entrada franca.
Maiores informações: 
https://www.ecarta.org.br/projetos/ecarta-musical/recital-fo
lclore-lirico/ 

CINEMA

&   

MARIA MADALENA 
Convidamos toda a comunidade acadêmica e 
interessados/as a prestigiar: "Maria Madalena - 
Múltiplas Representações". 

Reserve a data: 29 de junho, 14h às 18h.

Local: sala 305 do prédio 8.

*atividade válida como hora complementar.

http://www.ieb.usp.br/movimentos-estudantis/
https://www.facebook.com/events/427019597769487/
http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=502

