
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, nesta décima edição do Boletim Acadêmico do ano de 
2018, destacamos a página 08 que é um Informe Especial de Publicações em 
Revistas, com prazos de envio no segundo semestre e até, alguns, no primeiro 
semestre de 2019.  Como o nosso objetivo aqui é informá-los das novidades, 
com este Especial Revistas queremos incentivar as publicações, mas lhes 
permitindo um tempo maior, com mais tranquilidade para a produção dos 
artigos. Acreditamos na construção coletiva e também na cooperação entre 
pares, então acolheremos todas às 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. 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. 
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
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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. 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 

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

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 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 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
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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. 
Maiores 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. 
Maiores informações: Revista Educação por Escrito 

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
http://seer.upf.br/index.php/rep/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
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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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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.
Maiores informações: www.aforges.org

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.
Maiores informações: http://bit.ly/seioc

REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO 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 (UFSCar). O seu principal objetivo é publicar artigos, ensaios, debates, entrevistas e 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 

REVISTA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Se invita cordialmente a las/os autores a enviar trabajos a la próxima edición de la Revista Gestión de la Innovación en 
Educación Superior - REGIES, editada por el Centro de Innovación en Educación de la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP, Número 3 de noviembre de 2018. El manuscrito / documento debe enviarse a través del sitio de la revista: 
www.inacap.cl/regies. Los temas adecuados para la revista están especificados en los enfoques y alcances de la misma y 
publicados en el sitio web.
Mayores informaciones: http://ojs.inacap.cl/index.php/regies/convocatorias

REVISTA AMBIENTE E EDUCAÇÃO - DOSSIÊ KARL MARX 200 ANOS: NATUREZA E MARXISMO ECOLÓGICO 
No ano de 2018 se completaram 200 anos do nascimento de Karl Marx. Esta proposta de dossiê na Revista Ambiente & 
Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
se constitui em um ponto de partida às reflexões sobre o tema. Para tanto, propomos a abertura de seleção de artigos, 
ensaios, reflexões e relatos de pesquisas que discutam a obra, partes de obras que tratem das temáticas da educação, 
natureza/ ambiente, a relação sociedade x natureza e cultura nas obras de Karl Marx. As propostas deverão abordar os 
temas das respectivas obras e controvérsias relacionadas aos contextos de sua produção intelectual e política, bem como 
reflexões sobre a pertinência de sua discussão na sociedade capitalista atualmente e os estudos acadêmicos acerca do 
pensamento marxista na contemporaneidade.
Prazo para envio das propostas: 08 de Outubro de 2018.
Prazo para publicação: 17 de Dezembro de 2018.
Maiores informações: https://periodicos.furg.br/ambeduc/announcement/view/146 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.aforges.org/
http://bit.ly/seioc
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc
http://ojs.inacap.cl/index.php/regies/convocatorias
https://periodicos.furg.br/ambeduc/announcement/view/146
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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. 
Data: De 30 de Outubro a 01 de Novembro de 2018.
Local: PUCRS.
Maiores informações: 
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/    

III CEDU - COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO DISCENTE - 
EDUCAÇÃO E DIFERENÇA: RESISTÊNCIAS E ESCAPES 
Tem como objetivo propiciar um ambiente de trocas acerca 
de pesquisas e provocar o debate sobre os rumos, 
enfrentamentos e desafios da Educação na atualidade.
Data: 9  e 10 de Outubro de 2018. 
Local: Universidade de Caxias do Sul - Campus Sede 
Maiores informações: 
https://www.ucs.br/site/eventos/iii-coloquio-de-educacao-d
iscente-educacao-e-diferenca-resistencias-e-escapes/ 

17º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PROCESSOS 
CIVILIZADORES - SIPC
O Simpósio Internacional Processos Civilizadores (SIPC) em 
como temática geral os “processos figuracionais históricos, 
políticos, sociais e educativos”. 
Data: De 16 a 19 de Outubro de 2018. 
Local: Universidade Estadual de Londrina (UEL), PR.
Maiores informações: 
http://www.simposioelias2018.com.br/ 

IV JORNADAS MERCOSUL MEMÓRIA, AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO. 
O Programa de Pós Graduação em Memória Social e Bens 
Culturais da Universidade LaSalle - UNILASALLE realizará as 
jornadas com o objetivo da difusão de idéias e ações, além 
de aprimorar a conscientização do significado do 
patrimônio cultural sob os diferentes enfoques.
Data: 08 a 10 de novembro de 2018.
Local: UNILASALLE, Canoas-RS.
Maiores Informações:
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=29c5228573&vi
ew=att&th=1629671d6c9459de&attid=0.1&disp=inline&real
attid=f_jfmom7fc0&safe=1&zw 

XIII MOSTRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
A Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação é um evento realizado desde 
2006, que congrega a comunidade acadêmica e 
pesquisadores, professores da graduação e das escolas de 
educação básica. 
Data: 02 a 04 de outubro de 2018. 
Local: Santos - SP.
Maiores informações: 
https://www.unisantos.br/mostradepesquisappge/inscricoes
/

V ALFAeEJA - ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Com o tema central: “A EJA EM CONTEXTOS DE 
RESISTÊNCIAS E LUTAS: A GARANTIA DO S  DIREITOS À 
EDUCAÇÃO”, e a parceria entre Universidades, entre elas: a 
Universidade de Minho, Portugal (UNIMINHO), UFRGS e 
PUC-RS, será um intercâmbio de ideias e articulações 
interinstitucionais, com impacto na comunidade de Ensino 
Público e Privado . Este importante evento será estratégico 
para aprofundar e consolidar os vínculos existentes entre a 
Educação Superior e a Educação Básica.
Data: 12 a 14 de novembro de 2018. 
Submissão de artigos: até 12 de Outubro de 2018.
Local: Universidade Federal do Rio Grande (UFRGS) 
Maiores informações: 
https://www.even3.com.br/5alfaeeja18poa 

V BRISPE - INTEGRIDADE DA PESQUISA E 
CONFIABILIDADE DO REGISTRO DE PESQUISA: O PAPEL 
DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO.
Tem por 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.
Data: 25 e 26 de Outubro de 2018.
Maiores informações:  www.pucrs.br/eventos/inst/vbrispe/

XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CRÍTICA LITERÁRIA
O Programa de Pós-graduação em Letras – PPGL,  através 
de estudos transdisciplinares nas áreas de Crítica Literária, 
Literatura, Teoria da Literatura e outros campos afins, como 
Cinema, Artes, Música, Teatro propõe discutir temas e 
problemas teóricos que proporcionem um intercâmbio de 
experiências entre pesquisadores com a finalidade de 
contribuir para o desenvolvimento dos estudos.
Data: 23 a 25 de outubro de 2018.
Local: PUC-RS.
Maiores informações: 

http://www.pucrs.br/eventos/inst/criticaliteraria2018/ 

EVENTOS ACADÊMICOS
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http://www.pucrs.br/eventos/inst/criticaliteraria2018/
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XVI EVENTO DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA (EVEQ)
O evento terá o tema: “Ensino de Química em tempos de 
crise: reformas, retrocessos e desafios”, e é o  resultado de 
um esforço dos alunos e docentes da área de educação em 
química da UNESP e nele procuramos trazer discussões 
relevantes para os licenciandos.
Data: 24 a 26 de outubro de 2018
Local: UNESP - Araraquara - SP.
Maiores informações: 
hhttp://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes
&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%
C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/ 
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ENCONTRO E DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O EDEA é um evento promovido pelos/as discentes e 
docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental - PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande 
- FURG.  O evento propõe estabelecer um diálogo no 
esforço de construirmos uma estrutura teórico/prática 
necessária à elaboração de caminhos que nos possibilitem 
identificar e enfrentar coletivamente os limites societários 
que produzem a atual crise ambiental.
Data: De 26 a 28 de novembro de 2018. 
Local: Dependências da FURG, no CIDEC-SUL.
Maiores Informações: https://edeafurg.wixsite.com/2018

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
A Sociedade para a História da Educação Latino-Americana (SHELA) convida a comunidade de pesquisa no campo da 
história da educação, bem como suas áreas de conhecimento adjacentes na América, Espanha e Portugal, e professores 
de todos os níveis educacionais e intelectuais críticos para o evento.
Data: 17 a 19 outubro de 2018.
Local: Universidad Católica de Temuco, Chile. 
Maiores informações:  
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21761 
https://www.ucs.br/site/eventos/sibiforp2018/ 

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

BOLSAS E AUXÍLIOS INDIVIDUAIS
A Capes financia bolsas de estudo e auxílios a indivíduos por meio dos seus programas e ações. Dessa maneira, dá 
suporte à formação de profissionais para o magistério superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico 
nacional, promovendo, igualmente, a internacionalização da ciência, tecnologia e inovação brasileiras. As 
modalidades de fomento atualmente concedidas pela Capes no âmbito Diretoria de Relações Internacionais são as 
relacionadas a seguir:

Bolsas individuais
* Doutorado Sanduíche
* Doutorado Pleno
* Pós-doutorado
* Professor visitante no exterior
* Cátedra

Maiores informações:
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsasindividuais

http://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/
http://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/
http://www.iq.unesp.br/?pagina=areaspesquisa_detalhes&setor=11&setor2=Qu%EDmica%20Anal%EDtica&titulo=%C1reas%20de%20Pesquisa#!/eveq/apresentacao/
https://edeafurg.wixsite.com/2018
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21761
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ucs.br%2Fsite%2Feventos%2Fsibiforp2018%2F&data=02%7C01%7C%7C25f44ea16897416f558f08d5e840828c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636670288620447060&sdata=8e9QoX0APotLSB6YZ1nkjrJi5khuR2mo7EHmZkxR5xE%3D&reserved=0
http://www.capes.gov.br/component/content/article/161-bolsas-e-programas-no-exterior/8284-bolsa-individual?Itemid=713
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsaindividual/doutorado-sanduiche-individual-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsaindividual/doutorado-pleno-individual-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsaindividual/pos-doutorado-individual-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsaindividual/professor-pesquisador-visitante-no-exterior-individual-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsaindividual/catedra-individual-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/bolsas-e-auxilios-individuais/bolsasindividuais
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

DIVULGADO RESULTADO FINAL DO PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
A CAPES anunciou nesta segunda-feira (01/10) o resultado final do processo de seleção de Instituições de Ensino 
Superior (IES) para o Programa Institucional de Internacionalização (PrInt). Os recursos de 2018 serão destinados a 
36 Instituições de Ensino Superior (IES) que participaram do processo de seleção, iniciado em 2017. Os projetos 
escolhidos serão iniciados em novembro, com um prazo de duração de 4 anos. A partir de 2019, a CAPES investirá 
–anualmente – no Programa, R$300 milhões.
Maiores informações:
https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9090-divulgado-resultado-final-do-programa-de-internacionaliza
cao

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 

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 (disponível no link 
http://capes.gov.br/CECOL/Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018.pdf), 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 Nivel Superior – Brasil 
(CAPES) – Código de Financiamento 001”
“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel 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.

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

https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9090-divulgado-resultado-final-do-programa-de-internacionalizacao
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01102018_EDITAL_41_2017_PrInt_resultado_final.pdf
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print
https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9090-divulgado-resultado-final-do-programa-de-internacionalizacao
https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9090-divulgado-resultado-final-do-programa-de-internacionalizacao
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://capes.gov.br/CECOL/Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018.pdf
mailto:biblioteca.apoio@pucrs.br


                                                                                                                          7

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Outubro/2018 – nº 10 – Programa de Pós-Graduação em Educação

BOLETIM ACADÊMICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

INFORMAÇÕES DA 

SUCUPIRA 2018 - ALUNOS E EGRESSOS (ATUALIZAÇÃO LATTES)

Colaboração para o atendimento das solicitações que seguem:
1) Atualização do Currículo LATTES – solicita-se a atualização do seu currículo junto à Plataforma do CNPq com as 
informações referentes ao ano de 2018. Quanto mais completo melhor!
Lembrar que o preenchimento completo é imprescindível e que há um último item, sempre bem importante 
intitulado: OUTRAS INFORMAÇÕES indicando a data/período do evento.
2) O Preenchimento do formulário anexo, o qual foi enviado por e-mail pela Escola de Humanidades - Programa de 
Pós-Graduação em Educação no dia 17 de agosto de 2018, indicará o número de produções em cada aba do currículo 
lattes, preencha e encaminhe o mesmo para o e-mail: educacao-pg@pucrs.br  até o dia 01/11/2018.
3) Caso,  haja alguma alteração no currículo após esta data, encaminhe a informação diretamente para este e-mail a 
fim de poder atualizar diretamente no sistema.

ATENÇÃO: Produções que não estiverem com os dados completos não poderão ser aproveitadas. Desse cuidadoso 
preenchimento é que depende a avaliação do Programa.

A BIBLIOTECA CENTRAL IRMÃO JOSÉ OTÃO DISPONIBILIZA NOVO MÓDULO DE TREINAMENTO
A Biblioteca Central da PUCRS disponibiliza novo módulo de treinamento presencial: Como utilizar identificador digital 
persistente para autor ORCID. Com uma hora e 30 minutos de duração, o treinamento será prático com demonstração 
dos recursos e funcionalidades do identificador digital persistente para autor ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID), abordando os tópicos:

* O que é o ORCID;
* aplicações do ORCID;
* cadastramento;
* registro de dados educacionais;
* registro da produção científica;
* registro de dados de financiamento;
* importação da produção científica;
* importando do CrossRef (DOI);
* importando do Google Acadêmico utilizando BibTeX;
* importando do Researcher ID;
* obtenção do ORCID em QR-Code (Quick Response Code);
* integração aos demais identificadores de autores, como Researcher ID e Scopus ID.

Os primeiros treinamentos serão oferecidos nos dias:
* 24/09 (no turno da tarde),
* 10/10 (no turno da manhã) e
* 24/10 (no turno da noite).

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: acesse o site da Biblioteca ou entre em contato por telefone (51) 3353-6073 ou e-mail 
biblioteca.apoio@pucrs.br.

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

mailto:educacao-pg@pucrs.br
http://biblioteca.pucrs.br/?p=8973
mailto:biblioteca.apoio@pucrs.br
https://www.facebook.com/EducacaoPUCRS/?ref=aymt_homepage_panel
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ESPECIAL REVISTAS 

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 Reflexão e Ação (B1)
Dossiê Temático: Educação e Privação de Liberdade
Data limite para submissões: 1° de outubro de 2018
Informações: https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index

Revista Educação – PUCRS (A2)
Dossiê Temático: Infâncias na cidade: um diálogo com a educação
Data limite para submissões: 10 de outubro de 2018
Informações: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/announcement

Eccos Revista Científica (A2)
Dossiê Temático: Economia Política e Educação
Data limite para submissões: 10 de outubro de 2018
Informações: https://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/index

Revista Educação e Cultura Contemporânea (A2)
Dossiê Temático: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: contextos e singularidades
Data limite para submissões: 15 de outubro de 2018
Informações: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc

REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL (A2)
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 (B2)
Dossiê Temático: História pública
Data limite para submissões: 3 de fevereiro de 2019
Informações: http://revistanupem.unespar.edu.br

Revista Educação e Cultura Contemporânea (A2)
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 (B2)
Dossiê Temático: Saúde e religião – novos arranjos
Data limite para submissões: 12 de junho de 2019
Informações: http://revistanupem.unespar.edu.br

 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/announcement
https://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/index
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional
http://revistanupem.unespar.edu.br/
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc
http://revistanupem.unespar.edu.br/
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O PODER DA MULTIPLICAÇÃO  -  GOETHE INSTITUT                                                                                                                                                  
Contribuição artístico-teórica à reflexão sobre a questão da reprodução hoje em dia. Trinta anos após o surgimento dos 
meios digitais, com os quais o acesso à informação e a reprodução (Copy & Paste) se tornaram naturais, questões a 
respeito dos fundamentos estruturais, da possibilidade da reprodução e de seus conteúdos atualmente voltam a ser 
discutidas. Os 14 artistas contemporâneos do Rio Grande do Sul e da Alemanha apresentados na exposição lidam com 
essas questões.                                                                                                                                                                           
Quando:  até 11 de novembro, de terças a domingos, das 10h às 19h                                                                                     
Local: MARGS (Praça da Alfândega, s/n°)                                                                                                                                  
Entrada Franca.
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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

LA TEMPESTAD DE INTRIGAS
Montagem sobre o trabalho do diretor espanhol Pedro 
Almodóvar, autor de obras como “A pele que Habito” e 
“Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
Quando: Até 28 de outubro, de sextas às domingos, às 
20h.
Local: Teatro Bruno Kiefer da CCMQ (Rua dos Andradas, 
736)
Ingressos: na bilheteria do local a R$ 30,00. 

DANÇA  & 

MÚSICA

AS BATUCAS - GRUPO VOCAL FEMININO: FESTA DA 
PRIMAVERA
As batucas apresentam seu grupo vocal feminino, que conta 
com aproximadamente 20 vozes e funciona como uma oficina 
regular de canto para mulheres de todas as idades. Trazem 
consigo um repertório sólido e diverso, que passa por nomes 
como Elis Regina, Luiz Gonzaga, Marisa Monte e Pink Floyd.
Quando: Dia 17 de outubro, 21h
Local: Ocidente Bar – Avenida Osvaldo Aranha, 960
Ingressos: R$ 20,00 (no local)

CINEMA

&   

MISTURA FINA - RAUL MISTURADA                                  
O artista traz na sua mão a força do instrumento 
híbrido. Sua pesquisa unifica num único instrumento: 
violão, guitarra e baixo, trazendo ao palco um som 
poderoso, emitido por uma única pessoa.                       
Quando: 25 de outubro, às 18h30                                 
Local: Theatro São Pedro - Foyer Nobre ( Praça Mal. 
Deodoro s/n°)                                                                                       
Entrada Franca
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X OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS 
Promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Oficina de 
Neurociências oferece um espaço de integração entre estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores 
renomados na área das Neurociências, contando com palestrantes de várias regiões do Brasil e também do exterior. 
Quando: 20 a 21 de outubro de 2018. 
Local: ICBS/UFRGS - Rua Sarmento Leite nº 500, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Maiores informações:  https://www.ufrgs.br/oficinadeneurociencias/

http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=517
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Foficinadeneurociencias%2F&h=AT0URtvnlbJrKPQvj3yA05O9tRucVwpeuWmJuIcNBsLx6Npo8TU2GuDHuOB20NYpwuXpispZE6z5n_IEQ2pxgrToP5XoWL3xM0DZ5dVTflMhJ2sLOU1OOBN0GcZ5BlZk_RU

