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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 ESPAÇO PEDAGÓGICO
A Revista Espaço Pedagógico está recebendo trabalhos sobre a temática “Privatização e Educação”. Serão aceitos
trabalho que explorem: a) a relação entre privatização e educação; b) privatização e políticas educacionais; c)
privatização na educação básica; d) privatização na educação superior; e) experiências de privatização da educação no
cenário nacional ou internacional; f) privatização e pós-graduação.
Submissão de artigos: Até 15 de Agosto de 2019.
Mais informações em: http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossies
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.
Espera-se, para isso, 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 EDUCAÇÃO E PESQUISA
Educação e Pesquisa é uma revista da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A partir de 2018, é editada
de forma contínua em volume único anual. Aceita, para publicação, artigos inéditos na área educacional resultantes de
pesquisa de caráter teórico ou empírico, bem como revisões da literatura de pesquisa educacional.
Mais informações em: http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/?cat=18

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 SELECIONA 65 PROJETOS PARA FRANÇA E ALEMANHA
Em continuidade à política de internacionalização da educação superior brasileira, a CAPES publicou três
novos editais de cooperação com instituições estrangeiras. As iniciativas preveem a concessão de bolsas de
apoio a projetos realizados em conjunto com entidades alemãs, por meio do programa Probral, e francesas,
por intermédio do Brafitec e do Cofecub. Ao todo, serão concedidas bolsas a até 65 projetos por meio
desses três programas, sendo 25 para os aprovados no edital do Probral, 25 no do Cofecub, e as outras 15
no processo seletivo do Brafitec.
Mais informações: https://bit.ly/2YFQFAI

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O DESAFIO INICIATIVA PPGS DA CAPES
O objetivo da iniciativa é selecionar pesquisadores, startups, estudantes ou profissionais em tecnologia que
tenham interesse em desenvolver uma solução para aprimorar a qualidade dos dados nos cursos de
pós-graduação no Brasil. Três projetos serão selecionados e irão receber prêmios que variam entre R$ 15
mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro lugar. O desafio visa
fomentar a inovação aberta por meio de uma mudança de paradigma que priorize um ciclo virtuoso de
geração de valor e retorno dentro da comunidade científica. As inscrições poderão ser feitas até o dia 05 de
agosto.
Mais informações: https://bit.ly/2FZBT0j

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 - 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

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. 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: 22/08/2019 – 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/2seminarionacionaldee
pt/

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 e 10 de outubro de 2019.
Prazo de inscrição: a partir de 24 de agosto
Prazo para resumo: até 31 de julho
Local: PUCRS.( Prédio 8, sala 305)
Maiores informações:
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xiii-sihl/
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FRUIR

FRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIRFRUIFRUIRFRUIRFRUIRFRUIR
EXPOSIÇÃO “DE STONEWALL AO NUANCES: 50
ANOS DE AÇÃO”
“A mostra celebra os 50 anos da Revolta de
Stonewall, iniciada em 28 de junho de 1969 em Nova
Iorque, no Bar Stonewall Inn - um espaço de
socialização LGBTI+.”
realização Secretaria da Cultura
ONDE: Memorial do Rio Grande do Sul Rua Sete de Setembro, 1020, Centro Histórico.

PALESTRA SOBRE GESTÃO EDUCACIONAL:
DESAFIOS EM TEMPOS DE ACELERAÇÃO DA
REALIDADE
Realização Dito Efeito - Pacto Alegre
ONDE: uMov.me Arena - Rua Professor
Cristiano Fischer, 464, Petrópolis
QUANDO: 18 de julho, quinta-feira das 18:00
às 21:30.
EVENTO GRATUITO

QUANDO: de 19/06/2019 até 14/07/2019 das 14:00
às 17:00
EVENTO GRATUITO

PEÇA TEATRAL: DIÁRIO SECRETO DE UMA SECRETÁRIA BILÍNGUE
“Com direção de Vinicius Piedade e Deborah, a peça fala sobre como lidar com as dores e as delícias da
idade. A montagem faz parte do projeto Ponto de Teatro.”
ONDE: Instituto Ling - Rua João Caetano, 440, Três Figueiras
QUANDO: Dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho – sextas-feiras, às 20:00 e sábados, às 18:00
Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada)
Mais informações:
https://www.poacult.com.br/single-post/2019/07/03/Diario-Secreto-de-Uma-Secretaria-Bilingue

PICNIC CULTURAL NO MUSEU - Edição #19
Esse evento é realizado no pátio do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, com “ressignificar o espaço
do museu criando um elo entre a gastronomia, a música e a cidade, reinventando as relações entre as artes
e a vida.”
ONDE: Rua João Alfredo, 582.
QUANDO: 28 de julho - domingo das 12:00 às 19:00
EVENTO GRATUITO
Mais informações:
https://allevents.in/porto%20alegre/picnic-cultural-no-museu-edi%C3%A7%C3%A3o-19/200017463400329

38ª Edição do Unimúsica
“O Unimúsica 2019 abre a série Cidade Presente – a cidade que se vê, a cidade que se escuta.”
ONDE: Salão de Atos da UFRGS - Av. Paulo Gama, 110 - Bom Fim
QUANDO: de 6 de junho a 12 de dezembro.
Mais informações: https://www.poacult.com.br/single-post/2019/06/19/38-edicao-do-Unimusica
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