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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 EDUCERE ET EDUCARE
A Revista Educere et Educare, 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/ou italiano, até dia 30/09/2019,
para compor o Dossiê História e historiografia na educação: contribuições dos clássicos.
Mais informações em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/announcement
REVISTA EDUCERE ET EDUCARE
A Revista Educere ET Educare (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

REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO
A Revista Espaço Pedagógico está recebendo trabalhos sobre a temática “Infância e Cidadania”. Este dossiê objetiva
compor uma polifonia de vozes que inspire, subsidie e fortaleça o campo multidisciplinar de estudos da infância. Para
isso, esperam-se contribuições de pesquisadores, ativistas, profissionais das áreas jurídica, educacional, da saúde,
dentre outras.
Submissão de artigos: Até 15 de Outubro de 2019.
Mais informações em: http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossies
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A RBEB publica textos que estejam diretamente relacionados a qualquer área ou dimensão da educação básica. A
proposta da revista é de que a avaliação dos trabalhos submetidos seja um processo de formação de autoras(es), em que
as(os) editoras(es), entre os quais se encontram docentes da escola básica e do ensino superior, atuam como
colaboradoras(es) no processo de reelaboração dos textos quando isso for necessário. A revista tem publicação de fluxo
contínuo.
Mais informações em: https://rbeducacaobasica.com.br/publique-conosco/

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 APRIMORA FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
Por meio da Diretoria de Avaliação, em 2018, a CAPES deu início ao aprimoramento dos instrumentos
utilizados na avaliação da pós-graduação brasileira, com foco na qualidade da formação de doutores e
mestres. As mudanças seguem as recomendações apontadas no relatório da Comissão Especial de
Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020) e estão sendo debatidas com a
comunidade acadêmico-científica, por meio de Grupos de Trabalho. Em 2019, uma nova metodologia foi
apresentada às áreas de avaliação, quanto ao Qualis Periódicos. Essa nova fórmula busca critérios mais
objetivos que permitam uma comparação mais equilibrada entre áreas de avaliação, atentando-se também
para a internacionalização. A CAPES informa que em 18/7 foi disponibilizada para os coordenadores de área
uma planilha preliminar como parte do processo de construção do Qualis Referência.
Mais informações: https://bit.ly/2ymfrKo

CNPq: INFORME SOBRE A CHAMADA No 22/2018 - BOLSAS ESPECIAIS - SEGUNDO
CRONOGRAMA
O CNPq informa que está suspensa, até 30 de setembro de 2019, a seleção de bolsistas relativa à Chamada
CNPq 22/2018 - Segundo Período, tendo em vista o disposto no Item 16.2 do instrumento convocatório e a
indisponibilidade de recursos orçamentários no corrente exercício.
Mais informações: https://bit.ly/2LLtnX0

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 essas 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 - CONGRESSO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO. Avaliação: Processos e Políticas
A temática da 6ª 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 26/10/2019
Submissão de resumos/artigos: 15/08/2019
Local: Cidade do evento: Fortaleza – CE (Centro de
Eventos do Ceará)
Mais informações: http://conedu.com.br/sobre.php
V SEMANA DA FACED E X SEMANA DA EDUCAÇÃO
A Semana da FACED, juntamente com a Semana da
Educação e com o Seminário Anual de pesquisa em
Educação do PPGE tem como objetivo socializar as
experiências entre práticas de ensino extensão e
pesquisa realizadas por professores/as de educação
básica, ensino superior e alunos/as da pedagogia,
demais licenciaturas e pós-graduação.
Data: 28 a 30/08/2019
Local: Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Juiz de Fora (Juiz de Fora, MG)
Inscrições até: 28/08/2019 (gratuita)
Mais informações:
https://www.even3.com.br/vsemanadafacedufjf/
II
SEMINÁRIO
NACIONAL
DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO IFSUL. Desafios
e Perspectivas atuais.
O Seminário é um evento científico de abrangência
nacional, promovido pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação Profissional e Tecnológica em Rede do
IFSUL. Ele tem por finalidade propiciar o intercâmbio
entre pesquisadores e estudantes que se dedicam às
questões relativas à Ciência, Cultura, Tecnologia, e
Educação Tecnológica e Profissional. Está organizado
em Conferência, Painéis, Grupos Temáticos e
apresentações culturais
Data: 22 e 23/08/2019
Prazo de Inscrição: 22/08/2019 (gratuita)
Prazo para Submissão: até 21/07/2019
Local: Charqueadas - Porto Alegre - Rio Grande do Sul
- Brasil
Maiores informações:
https://www.even3.com.br/2seminarionacionaldeept/

I JORNADA DE OFICINAS METODOLÓGICAS
A I Jornada de Oficinas Metodológicas tem como
objetivo apresentar o repertório de métodos de coleta
e análise existentes na Escola de Humanidades aos
discentes da Unisinos e à comunidade. Para isso,
durante o evento, serão oferecidas diversas oficinas
práticas, ministradas por professores e professoras dos
PPG's, que apresentarão seus projetos de pesquisa,
bem como esclarecerão eventuais dúvidas.
Data: 12 a 13/08/2019
Inscrições até: 05/08/2019
Mais informações:
http://www.unisinos.br/eventos/i-jornada-de-oficinasmetodologicas-escola-de-humanidades-da-unisin-ex12
4434-00001
IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO (Caxias do Sul, RS)
Evento promovido pela Área do Conhecimento de
Humanidades da UCS e pela editora Paulus para
profissionais acadêmicos da Licenciatura com o
objetivo de refletir sobre os processos de docência na
contemporaneidade.
Data: 26/08/2019
Local: Auditório do Bloco H - Campus-Sede da UCS
Inscrições até: 26/08/2019
Mais informações:
https://www.ucs.br/site/eventos/4-seminario-de-educa
cao/
XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DA
LITERATURA E JORNADA RETRATOS DE CAMAFEU:
BIOGRAFIA DE ESCRITORAS SUL-RIO-GRANDENSES.
Este evento é promovido pelo Programa de
Pós-Graduação em Letras da Escola de Humanidades
da PUCRS, desde 1995, com o propósito de reunir
docentes e discentes nacionais e estrangeiros das áreas
de História da Literatura, Teoria da Literatura,
Literatura Brasileira, Crítica Literária, Literatura
Comparada e afins, para discutir e analisar o estado
atual dessas disciplinas do campo dos Estudos
Literários.
Data: 8 a 10/10/2019
Prazo de inscrição: de 8 a 23/08/2019 (para
Comunicadores); a partir de 24/08/2019 (ouvintes)
Prazo para resumo: até 31/07/2019
Local: PUCRS ( Prédio 8, sala 305)
Maiores informações:
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xiii-sihl/
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AULA ABERTA: “INFÂNCIA E INCLUSÃO: REFLEXÕES
SOBRE AS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL”
realizada pela Escola de Humanidades da PUCRS Curso de Pedagogia
ONDE: Auditório Prédio 9 - Escola de
Humanidades/PUCRS
QUANDO: 5 de agosto, segunda-feira, das 19:30 às
22:00
EVENTO GRATUITO

5º FESTIVAL BB SEGUROS DE BLUES E JAZZ
- PORTO ALEGRE
“Um dia para curtir com a família e os
amigos ao som do melhor blues e jazz.
Atividades para crianças!”
ONDE: Redenção - Parque Farroupilha
QUANDO: 10 de agosto, sábado às 11:00
EVENTO GRATUITO

PERSPECTIVES ON SOCIAL EPISTEMOLOGY
ONDE: Campus Central PUCRS - Prédio 40,
Auditório Térreo - Sala 222
QUANDO: 23 de agosto, sexta-feira.
10:00: Jennifer Lackey (NWU) - The Duty to
Object.
14:00: Sanford Goldberg (NWU) - Your Attention
Please! (On being addressed)
EVENTO GRATUITO

PONTO DE TEATRO - 2068
“Fazendo alusão a uma temporalidade futura, o
espetáculo “2068” retrata a resiliência humana através da
manipulação e uso de máscaras expressivas.”
ONDE: Instituto Ling - João Caetano,440
Três Figueiras.
QUANDO: 10 de agosto, sábado. das 18:00 às 19:00
INGRESSOS: R$ 20,00 (meia-entrada)
Mais informações:
https://www.eventbrite.com.br/e/ponto-de-teatro-2068-tic
kets-65848924907

8º FESTIVAL DO JAPÃO DO RIO GRANDE DO SUL
“Realizado desde 2012, o evento promove e divulga a cultura japonesa no Rio Grande do Sul. Em 2019, o 8º
Festival do Japão RS apresenta o tema “Esportes e Lazer” em referência aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
que serão sediados, em 2020, em Tóquio, no Japão.”
ONDE: Academia de Polícia Militar - Rua Coronel Aparício Borges,2001 - Partenon
QUANDO: Dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo a partir das 10:00.
INGRESSOS: R$ 4,00 (meia-entrada)
Mais informações:
https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/80-festival-do-japao-do-rio-grande-do-sul-7871
SEMINÁRIO EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CONFLITO
Realização Colégio João XXIII
ONDE: Teatro Dante Barone - Assembléia Legislativa,
Praça Marechal. Deodoro, 1101 - Centro Histórico
QUANDO: 31 de agosto, sábado. das 8:00 às 19:00.
Inscrições: www.joaoxxiii.com.br ou (51)3235-5000

