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EDITORIAL
Na edição de junho do Boletim Acadêmico do ano de 2019,
destacamos as mudanças da CAPES no Programa Institucional
de Internacionalização (PrInt), que teve prazo de execução
estendido de quatro para cinco anos. Destacamos também novos
eventos acadêmicos com prazos abertos para submissão de
artigos nos próximos meses. 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 é necessário enviar para o e-mail de um dos membros da
Equipe Editorial.
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Boa leitura!
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.

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. Mais 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. Mais 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. Mais 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.
Avaliação Qualis/CAPES: Educação B2; Ensino B1.
Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES:
Educação B1. Mais informações em: Cadernos de Educação

EDUCAÇÃO EM REVISTA
Educação em Revista é uma publicação trimestral do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objetivo divulgar conhecimentos
científicos produzidos no campo da Educação. Publica artigos inéditos que trazem uma efetiva contribuição para o
avanço da pesquisa educacional. São aceitos manuscritos que apresentem resultados de pesquisas empíricas ou
teóricas ou revisões críticas sistemáticas e integrativas da produção científica e acadêmica na área. Avaliação
Qualis/CAPES: Educação A1.
Mais 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: B1.
Mais 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).
Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: A1.
Mais informações em: Revista Educação e Pesquisa
REVISTA EDUCAÇÃO E REALIDADE
A revista Educação e Realidade (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. Avaliação Qualis/CAPES: Educação A1.
Mais informações em: Revista Educação e Realidade
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. Avaliação Qualis/CAPES: Educação
B1.
Mais informações em: Educação em Foco
QUALIS PERIÓDICOS
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CHAMADAS DE ARTIGOS

REVISTA DEBATES INSUBMISSOS
A Revista Debates Insubmissos está recebendo trabalhos para sua seção de artigos livres.
Submissão de artigos: Até 15 de Julho de 2019.
Mais informações em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos
REVISTA EDUCERE ET EDUCARE
A Revista (Qualis B1 em Ensino e B2 em Educação, Interdisciplinar e Filosofia) comunica que está recebendo Artigos,
Entrevistas e Resenhas (em português, inglês, espanhol, francês e Italiano) até o dia 30/10/2019 para o dossiê Avaliação
da Pós-Graduação no Brasil. Esta chamada pretende reunir reflexões em diferentes perspectivas sobre a avaliação da
Pós-Graduação no Brasil. De um lado, há pesquisadores que defendem o modelo atual. De outro, há aqueles que criticam
esse modelo associando-o ao produtivismo. Portanto, esse dossiê pretende reunir textos que abordem a avaliação da
pós-graduação nas distintas áreas do conhecimento a partir de diferentes problemáticas, tais como: políticas de
avaliação, qualis das revistas, produtivismo, demandas de internacionalização, financiamento, adoecimento docente,
práticas que ferem os princípios éticos da pesquisa, etc.
Mais informações em:
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/about/submissions#authorGuidelines

COLETÂNEA DIGITAL - ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO SUPERIOR
Esta coletânea digital pretende reunir pesquisas empíricas, ensaios teórico-conceituais e/ou relatos de experiências sobre
atuação docente de professores na Educação Básica e/ou Superior. Espera-se receber textos sobre Ensino, Aprendizagem,
Práticas Docentes, Práticas Escolares e Aprendizagem Docente, com o objetivo de compor um panorama sobre a atuação
docente de professores em geral.
Mais informações em: https://www.mareseditores.com.br/1915
REVISTA EDUCAÇÃO ANEC 2019
A Revista de Educação ANEC informa à comunidade técnico-científica que se encontra com submissões abertas para
publicação nas edições de 2019.
Mais informações em: http://revistas.anec.org.br/index.php/revistaeducacao
RESSONÂNCIA - REVISTA DE TEORIA CRÍTICA
A revista Ressonância informa que está recebendo trabalhos para a edição “A Teoria Crítica de Adorno: 50 anos depois”.
Com o objetivo de contribuir com essa longa discussão, a Dissonância propõe este dossiê não somente como um modo de
refletir sobre as implicações da obra de Adorno, mas principalmente pensar sua importância para os desafios da Teoria
Crítica hoje. Até que ponto seus trabalhos sobre o fascismo e autoritarismo permitem compreender tanto a ascensão
recente de regimes autoritários, quanto dos novos movimentos que demandam um aprofundamento da democracia?
Submissão de artigos: 30 de junho de 2019.
Mais informações em:
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/teoriacritica/pages/view/ad50?fbclid=IwAR2gqdv4DF5yokL1y9wmMuIX8m4AR
HrrglVGsC8W9vWXwv8ZPnueZrLtxk0

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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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES
CAPES PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA
ESTRATÉGICA COM O SUL GLOBAL/COPPBRASS
A CAPES divulgou a prorrogação do prazo de inscrição de propostas no Programa de Cooperação Científica
Estratégica com o Sul Global/COOPBRASS. Agora, os interessados em apresentar projetos conjuntos de
pesquisa têm até às 17h do dia 1º de julho de 2019. A divulgação do edital está prevista para 31 de outubro
deste ano. As propostas podem ser apresentadas pela página de inscrição.
Mais informações: https://is.gd/h3fCsP

CAPES MUDA CONCESSÃO DE BOLSAS DE CURSOS NOTA 3 E AMPLIA PRAZO DO PRINT
A CAPES anunciou mudanças na concessão de bolsas na pós-graduação e no Programa Institucional de
Internacionalização (PrInt). O PrInt teve seu prazo de execução estendido de 4 para 5 anos. Essa
modificação atende as necessidades das instituições de ensino brasileiras, que iniciam neste ano o processo
de implantação do Programa, e de adequação ao calendário das universidades do hemisfério norte, que
começam suas atividades em setembro. Essa medida não altera o total de recursos destinados à ação, nem
prejudica o desenvolvimento do programa. Das 5.913 bolsas inicialmente previstas para 2019, 1.774 serão
transferidas para 2023, último ano de execução do programa. Mais informações:
https://www.capes.gov.br/pt/36-noticias/9526-capes-muda-concessao-de-bolsas-de-cursos-nota-3-e-ampliaprazo-do-print

INFORMAÇÕES
PESQUISADORES PUCRS
O portal reúne os principais dados dos pesquisadores em uma página personalizada, organizada de acordo
com os critérios mais importantes de avaliação e indexação da nossa produção científica. As informações
do pesquisador são atualizadas automaticamente com base no Sistema de Pesquisa da PUCRS (SIPESQ).
Gerar conexões, ampliar a visibilidade e valorizar nossos pesquisadores, são alguns dos objetivos do novo
Portal Pesquisadores PUCRS. O ambiente digital exclusivo concentra as principais informações dos nossos
pesquisadores e possibilita que sejam facilmente localizados na internet.
No portal, você encontra rapidamente informações sobre nossos pesquisadores. As buscas podem ser
realizadas por nome, área ou estruturas de pesquisa e eixos temáticos facilitando novas conexões e
parcerias que qualifiquem a pesquisa da nossa Universidade.
Mais informações:
http://www.pucrs.br/pesquisadores/?utm_campaign=Conhe%C3%A7a+o+portal+Pesquisadores+-+Alunos&
utm_content=+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Conhe%C3%A7a+
o+portal+Pesquisadores+-+Alunos

LEMBRETE
Colega do PPGEDU, não esqueça de entregar uma cópia do comprovante de matrícula assinado por teu
orientador na secretaria do Programa!
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

VI CONEDU
VI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO Avaliação: Processos e Políticas
A temática da sexta edição do CONEDU “Avaliação:
Processos e Políticas” pautará a discussão sobre os
aspectos relacionados à avaliação da educação
passando pela educação básica, o ensino superior e
a pós-graduação.
Data: 24 a 26 de outubro de 2019
Submissão de resumos/artigos: 15 de agosto de
2019
Local: Cidade do evento: Fortaleza – CE (Centro de
Eventos do Ceará)
Mais informações:
http://conedu.com.br/sobre.php
CXII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR
VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR
Ambos Seminários convergem para o debate
teórico-prático que realizam investigadores acerca
da compreensão e fortalecimento das pesquisas no
campo da Educação Básica e Superior. Tais
discussões têm a intencionalidade de contribuir
para fortalecer o campo da investigação em
políticas educacionais. Almeja-se problematizar as
políticas públicas e processos de gestão
educacional e institucional nos contextos
emergentes, bem como reconhecer e tencionar as
práticas político-pedagógicas que impactam global
e localmente a cultura organizacional dos sistemas,
redes de ensino e instituições educativas
Data: 27/08/2019 até 29/08/2019
Prazo de Inscrição: 01/05/2019 até 07/06/2019
Prazo para Submissão: 01/05/2019 até 10/06/2019
Local: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Link:
https://ccmers.proj.ufsm.br/seminariopoliticasegest
ao/2019/

2º Congresso Luso-Brasileiro - TEA e Educação
Inclusiva
O CONLUBRA Congresso Luso-Brasileiro - TEA e
Educação Inclusiva surge de rede de pesquisa
Brasil-Portugal, a partir da necessidade de
aprofundar e socializar conhecimentos nas
temáticas propostas, oportunizando o diálogo, a
troca e a interação entre diferentes estudiosos,
pais, pesquisadores, educadores e sociedade.
Data: 28 a 30 de agosto de 2019
Inscrições abertas
Local: Universidade Federal de Pelotas - campus
Capão do Leão - Capão do Leão - Rio Grande do
Sul
Maisinformações:
https://www.even3.com.br/2conlubra/

13º Colóquio Internacional do LEPSI e 3º
Psicanálise e Educação de Minas Gerais.
O 13º Colóquio Internacional do LEPSI tem como
objetivo refletir acerca de Por que a psicanálise na
universidade e na educação hoje?, debatendo o
ensino, a transmissão e a resistência. Queremos
conhecer e sistematizar as diversas formas de
intervenção no que concerne à infância, à
adolescência e à docência na relação subjetividade
e universalidade.
Data: 18/11/2019 até 20/11/2019
Prazo de Inscrição: 08/04/2019 até 20/11/2019
Prazo para Submissão: 08/04/2019 até
31/08/2019
Local: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Link: https://www.pe2019.eventos.dype.com.br/
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5 PASSOS PARA SAÚDE MENTAL
ONDE: 3º andar - Living 360º -PUCRS
QUANDO: 17 de junho segunda-feira, das 9:30 às 10:30.
EVENTO GRATUITO
NARRATIVAS CURTAS: PALESTRA ABERTA COM PEDRO
GONZAGA
Três palestras com escritores que trabalham com os gêneros
conto, crônica e roteiro.
ONDE: Rua Vasco de Gama, 572 - Bom fim
QUANDO:28 de junho sexta-feira, das 14:00 às 17:00
EVENTO GRATUITO

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS
Completando 10 anos em 2019 o festival oferece 10 opções de
filmes franceses.
ONDE: Sala Redenção - Av. Paulo Gama, 110.
QUANDO: De 10 a 17 de junho
Mais informações:
https://www.ufrgs.br/difusaocultural/events/festival-varilux-2019/

HAPPY VIAGEM - EGITO
Realizado na última quinta-feira de cada mês esse evento promovido
pelo Planeta Viagem é para mostrar experiências de viagens ao redor
do mundo.
ONDE: R. Dom Pedro II, 1499
QUANDO: 27 de junho - quinta-feira das 17:30 às 19:30
EVENTO GRATUITO

WORKSHOP: POWERPOINT NOTA 10
ONDE: Laboratório de Informática da PUCRS - Prédio 50 - 9º andar,
Sala 913
QUANDO: 18 de junho segunda-feira das 18:15 às 19:15
EVENTO GRATUITO
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