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EDITORIAL

O BOLETIM ACADÊMICO tem por finalidade sistematizar
e divulgar informações úteis à pesquisa e divulgação de
publicações científicas, assim como eventos culturais para
alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas e ao professorado
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola
de Humanidades da PUCRS. A intenção é passar
informações atualizadas a partir da colaboração dos
discentes e docentes das diferentes linhas de pesquisa do
PPGEDU/PUCRS. O BOLETIM ACADÊMICO é divulgado na
primeira semana de cada mês junto a página do PPG/EDU
ou pelo link: Boletim Acadêmico - PPG Edu/PUCRS
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Nesta edição de Janeiro do Boletim Acadêmico do ano de 2019,
destacamos os prazos de envio para as chamadas de artigos até
junho de 2019. Acreditamos na construção coletiva e também na
cooperação entre pares, então acolhemos todas as sugestões e
contribuições sobre eventos acadêmicos, revistas, periódicos e
programação cultural! Também estamos receptivos para o envio de
suas ideias, informações e/ou críticas. Para fazê-lo, somente é
necessário enviar para o e-mail de um dos membros da Equipe
Editorial. A lista se encontra acima, em ordem alfabética.
Boa Leitura !!!
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PERIÓDICOS
REVISTA EDUCAÇÃO
A revista Educação é uma publicação científica da Faculdade de Educação, sob a responsabilidade do Programa de
Pós-Graduação em Educação da PUCRS. Tem como propósito divulgar a produção científica inédita e original de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, oportunizando diálogos entre os diferentes campos da educação, com
publicações de artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções, entre outras contribuições acadêmicas.
Maiores informações em: Revista Educação - PUCRS

REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG) é um periódico científico editada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) desde 2004. Tem como objetivo publicar estudos, debates e experiências sobre a
Pós-Graduação e recebe artigos durante todo o ano. Maiores informações: Revista Brasileira de Pós-Graduação

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

A revista Educação Unisinos, da Universidade do Vale dos
Sinos, tem como objetivo elevar a qualidade da produção
científica na área educacional, em nível nacional e
internacional. Publica artigos inéditos, resultantes de
pesquisas, bem como ensaios teóricos, resenhas e
entrevistas de pesquisadores do país e do exterior. Mais
informações em: Educação Unisinos

A revista Educação & Realidade da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publica
artigos relacionados às várias áreas do campo da educação e
suas interfaces com as artes, filosofia, letras, ciências sociais
e humanas, resultantes de estudos teóricos, pesquisas,
reflexões sobre práticas concretas ou debates polêmicos e
atuais. Maiores informações: Educação e Realidade
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PERIÓDICOS
REVISTA EDUCAÇÃO POR ESCRITO
A revista eletrônica Educação Por Escrito, do PPGEdu da PUCRS, tem como objetivo a divulgação de investigações de
Programas de Pós-Graduação em Educação. Nessa perspectiva, a revista apresenta uma vertente editorial que se propõe
a publicar, divulgar e fomentar a produção de conhecimentos, criando e incentivando publicações periódicas próprias e
também através de publicações em parcerias com outros centros de investigação e instituições nacionais e estrangeiros.
Maiores informações: Revista Educação por Escrito

CADERNOS DE EDUCAÇÃO
Cadernos de Educação é uma publicação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (FaE/UFPel). A
revista publica textos que possibilitem o debate no interior da pluralidade que se apresenta no campo educacional
contemporâneo. Além dos artigos que constituem seu núcleo básico, outras modalidades de textos são regularmente
publicadas, como estudos teóricos, reflexões sobre práticas, discussões conceituais, etc. Maiores informações em:
Cadernos de Educação

EDUCAÇÃO EM REVISTA
Educação em Revista é uma publicação trimestral do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objetivo divulgar conhecimentos
científicos produzidos no campo da Educação. Publica artigos inéditos que trazem uma efetiva contribuição para o
avanço da pesquisa educacional. São aceitos manuscritos que apresentem resultados de pesquisas empíricas ou
teóricas ou revisões críticas sistemáticas e integrativas da produção científica e acadêmica na área. Maiores
informações em: Educação em Revista
REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO
Publicação científica do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) e da Faculdade de Educação (FAED) da
Universidade de Passo Fundo/RS (UPF/RS), apresentada em versão online. Publica trabalhos originais e inéditos em
português, espanhol e inglês, resultantes de estudos teóricos, pesquisas, reflexões sobre experiências pedagógicas,
entrevistas com educadores, traduções e resenhas críticas de obras que abordem temas relevantes na área da educação.
Excepcionalmente, publica trabalhos em outras línguas, como italiano, francês e alemão.
É uma publicação de acesso livre, classificada no Qualis CAPES (2013-2016) no extrato B1 em Educação.
Maiores informações em: Revista Espaço Pedagógico
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A Revista Brasileira de Educação Básica é um periódico eletrônico, de acesso aberto, para a divulgação das experiências
escolares e das pesquisas em educação desenvolvidas na escola básica brasileira. Pretende publicar textos produzidos
pelos (as) professores (as) da educação básica e das universidades brasileiras que trabalham em colaboração com os (as)
mesmos (as). Maiores informações em: Revista Brasileira de Educação Básica
REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA
Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), que aceita
para publicação artigos inéditos na área educacional, resultantes de pesquisa de caráter teórico ou empírico, bem como
revisões da literatura de pesquisa educacional. Maiores informações em: Revista Educação e Pesquisa
REVISTA EDUCAÇÃO UFSM
A revista Educação (UFSM) destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área de Educação, resultantes de pesquisas e
práticas educativas refletidas teoricamente. Compreende-se por trabalhos os artigos decorrentes de pesquisas teóricas ou
empíricas, de experiências pedagógicas e de elaboração de resenhas. Maiores informações em: Revista Educação
REVISTA EDUCAÇÃO EM FOCO
A revista Educação em Foco é um periódico científico quadrimestral do Programa de Pós-graduação em Educação da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), editada com o apoio do Centro de
Comunicação da FaE/UEMG, que tem como finalidade socializar resultados e contribuições de pesquisas e de estudos
sobre temáticas candentes do campo educacional na atualidade e em outros momentos históricos. Compreende as
questões educacionais brasileiras e de outras partes do mundo como questões complexas, multifacetadas, que exigem
abordagens e contributos de diversos campos de conhecimento das ciências humanas.
Maiores informações em: Educação em Foco
QUALIS PERIÓDICOS
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CHAMADAS DE ARTIGOS
REVISTA EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA
Educação e Cultura Contemporânea, periódico semestral do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá, publica estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento da área,
propiciando o debate sobre os desafios postos à Educação pelas profundas mudanças que caracterizam a
cultura contemporânea.
Dossiê Temático: Pesquisa e produção de conhecimento no campo da Política Educacional no Brasil e
na América Latina
Data limite para submissões: 20 de fevereiro de 2019
Informações: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc
REVISTA 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, com periodicidade quadrimestral, respectivamente, nos meses de janeiro, maio e setembro.
A Revista Espaço Pedagógico orienta o volume 26, n.3, set./dez.2019 para o tema Justiça Social e Educação.
Serão aceitos trabalhos que explorem: a) a relação entre justiça social, democracia e educação; b) os desafios
colocados à educação sob o enfoque da justiça social; c) justiça social e direitos humanos; d) ética, estética e
justiça social. Demanda livre: A Revista Espaço Pedagógico recebe artigos sobre temas diversos do campo
educacional em fluxo contínuo.
Dossiê Temático: Justiça Social e Educação – V. 26, nº 3 – SET./DEZ. 2019
Data limite para submissões: 31 de março de 2019.
Informações: http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossie
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

INFORMAÇÕES CNPq E CAPES
ABERTAS INSCRIÇÕES DE BOLSAS PARA ESTUDO NA AUSTRÁLIA
Oportunidade para brasileiros estudarem na Austrália estão com inscrições abertas: o programa ATM-Latam.
Inscrições: No programa “ATN-LATAM” - até 31 de janeiro de 2019. Informações sobre inscrições no programa estão
disponíveis na página da Rede ATN - http://www.atn.edu.au/scholarships-grants/atn-latam-scholarships/
Maiores informações:
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9153-abertas-inscricoes-de-bolsas-para-estudo-na-australia
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/
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PORTARIA CAPES 206/2018 – OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO DA CAPES
Conforme divulgação da Portaria nº 206 da CAPES, de 4 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial
da União - DOU, em 05 de setembro de 2018, à folha de número 172, onde fica estabelecida a
obrigatoriedade de citação da CAPES em todos os trabalhos produzidos ou publicados em qualquer mídia
que decorram de atividades integralmente ou parcialmente financiadas por esta agência. Desta forma, os
trabalhos apoiados pela CAPES deverão apresentar a seguinte citação, de acordo com o artigo 3º da
referida portaria: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”/ “This study was financed in part
by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code
001” Conforme artigo 5º da portaria, o não cumprimento implicará em mudanças nos apoios da CAPES
para as Instituições e pesquisadores envolvidos.
Disponível: http://capes.gov.br/CECOL/Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018.pdf

INFORMAÇÕES
MATRÍCULAS PPGEDU

A matrícula do Doutorado e do Mestrado em Educação será de 06 a 08/03/2019, através do link:
https://webapp3.pucrs.br/sipos/matricula.html
A Secretaria orienta que os alunos façam a matrícula nos primeiros dois dias 06 e 07/03/2019.
Para efetivá-la, tenha em mãos seu nº de matrícula e a senha de quatro dígitos (a mesma senha de
acesso à biblioteca). Não esqueça: O comprovante de efetivação de matrícula gerado deverá ser
impresso, assinado pelo orientador ou orientadora e entregue na Secretaria do PPG Educação até o final
do mês de março.
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EXPOSIÇÃO
"O Fio Vermelho: uma poética revelada pela delicadeza"
Curadoria de Rodrigo Núñez
Para ver esta exposição, é preciso respeitar o silêncio que a delicadeza impõe. Seus
horizontes estão na exata medida da grandiosidade de quem sente o mundo
conhecendo-o com a ponta dos dedos.
É necessário ter cuidado, olhar bem devagar, perceber os detalhes e as sutilezas. E
essas são muitas, tanto que nos perdemos constantemente em suas linhas precisas.
Visitação: de 23.01.19 a 8.03.19
Local: Centro Cultural da UFRGS- Campus Centro

MARÇO FEMINISTA - Justiça para Marielle: 1 ano sem resposta
Esquina Democrática - 14/03 - 18h
MOBILIZA E RESISTE
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