
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

Na edição de dezembro do Boletim Acadêmico do ano de 2019, 
destacamos a Chamada CNPq Nº 08/2019 - Bolsas no País e no 
Exterior. 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. 

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. 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
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EDITORIAL
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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. Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: 
Educação B1. Mais informações em: Cadernos de Educação
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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

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. Avaliação 
Qualis/CAPES: Educação A1.
Mais 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).
Mais 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: B1.
Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: A1.
Mais 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. Avaliação Qualis/CAPES: Educação 
B1.
Mais 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. 
Avaliação Qualis/CAPES: Educação B2;  Ensino B1. 
Mais informações: Revista Educação por Escrito 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
http://www.ufrgs.br/edu_realidade/
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
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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MEDIAÇÕES - REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
A Revista Mediações comunica que está recebendo artigos para o dossiê: Racionalidade neoliberal e processos de 
subjetivação contemporâneos. Desde os anos 1980, o neoliberalismo se constitui lentamente como uma 
racionalidade que tende a organizar o modo de vida dos indivíduos em sociedade. Tanto no plano social como no 
individual, diferentes conceitos já foram elaborados a fim de analisar as transformações ocorridas desde então. 
“Sociedade pós-industrial”, “modernidade líquida”, “capitalismo cognitivo”, “economia imaterial”, “sociedades do 
desempenho”, “sociedade pós-disciplinar”, “biopolítica” e “sociedades de controle” dizem respeito, por exemplo, ao 
plano social, assim como designações do homem como “hipermoderno”, “impreciso”, “flexível”, “precário” e “fluido” 
indicam as transformações no plano individual. Partindo da premissa de que o neoliberalismo não é apenas uma 
ideologia ou uma doutrina econômica e política, mas uma racionalidade que institui uma norma social em escala 
planetária, o propósito do dossiê é receber contribuições inéditas, teóricas e empíricas que versem sobre as relações 
entre neoliberalismo e subjetividade nas sociedades contemporâneas, de modo a compreender os diferentes processos 
de subjetivação atuais.
A chamada de artigos para o dossiê estará aberta até o dia 15 de abril de 2020 e serão aceitos textos originais em 
português, espanhol e inglês. As contribuições devem ser submetidas através do sistema online da revista.
Mais informações em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/announcement/view/272

REVISTA ALEPH
A revista Aleph (UFF) abre chamada de artigos para Dossiê: “Universidade e Sociedade em diálogo”.
Participem enviando artigos que discutam experiências educacionais instituintes.
Submissão de artigos:  Até 04 de Abril de 2020.
Mais informações em: http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/about

REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO 
O livro de Paulo Freire Pedagogia do Oprimido, lançado inicialmente em 1970 em Nova York, está completando em 
2020, cinquenta anos. Em sua homenagem a Revista Espaço Pedagógico está organizando o dossiê: Paulo Freire- 
Pedagogia do Oprimido – 50 anos. O dossiê tem a pretensão de analisar a obra Pedagogia do Oprimido em uma 
perspectiva crítica, no intento de esclarecer suas limitações e suas potencialidades diante do atual contexto cada vez 
mais complexo, plural e globalizado.  O objetivo é de confrontar as proposições de Freire com as críticas que sua obra e 
sua proposta pedagógica vêm recebendo na atualidade. Trata-se de não só problematizar as críticas, mas de retomar e 
fortalecer o papel transformador da educação sob a ótica da Pedagogia do Oprimido. Contamos com a colaboração de 
todos aqueles que ainda acreditam no poder emancipador da obra de Freire.
Submissão de artigos:  Até 16 de Março de 2020.
Mais informações em: http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossies

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/announcement/view/272
http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/about
http://seer.upf.br/index.php/rep/chamada-de-dossies
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

CAPES - Intercorrência zero no Prêmio CAPES Talento Universitário

O Prêmio CAPES Talento Universitário foi aplicado neste domingo, 8, em todas as regiões do Brasil. 
Nenhuma intercorrência foi registrada durante a prova. Nos 60 municípios de realização do exame, 
todos os malotes com as provas foram entregues durante a manhã. Os portões foram abertos às 
13h e fechados às 14h, no horário de Brasília, conforme o planejado.
Mais informações: 
http://www.capes.gov.br/36-noticias/10078-intercorrencia-zero-no-premio-capes-talento-universitar
io

CNPq 
Chamada CNPq Nº 08/2019 - Bolsas no País e no Exterior

Apoiar projetos de pesquisa que visem a contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação do País, por meio da concessão de bolsas no país e no exterior.
Inscrições: 11/07/2019 a 09/03/2020
Mais informações: 
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao
=8782

 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! 

INFORMAÇÕES 

https://talentouniversitario.capes.gov.br/#!/index
http://www.capes.gov.br/36-noticias/10078-intercorrencia-zero-no-premio-capes-talento-universitario
http://www.capes.gov.br/36-noticias/10078-intercorrencia-zero-no-premio-capes-talento-universitario
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8782
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8782
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8782
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
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
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
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XIV Congresso Iberoamericano de História da Educação: Revolução, Modernidade e Memória - 
Caminhos da História da Educação

Os Congressos Ibero-americanos de História da Educação (CIHELA) constituem um evento académico que junta as 
comunidades de historiadores da educação dos países da América Central e do Sul e, também, da Península Ibérica. Têm 
vindo a ser realizados desde 1992, tendo a 1.ª edição decorrido em Bogotá, na Colômbia. A partir daí tiveram como sede 
cidades de diversos países latino-americanos, tendo igualmente decorrido uma vez em Espanha (Salamanca).

Data: 20 a 23/07/2020
Prazo para inscrição: 16/12/2019 a 29/02/2020
  Local: Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal)
Mais informações: https://cihela2020.ie.ulisboa.pt/pt/

 

 

EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Dezembro/2019 – nº 12 – Programa de Pós-Graduação em Educação

BOLETIM ACADÊMICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE A DITADURA MILITAR
É com muita satisfação que comunicamos a realização do Encontro de estudos sobre Ditadura Militar. O 
evento acontecerá no campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nos dias 31 de 
março, 1 e 2 de abril de 2020.O evento é promovido pelo Programa de Pós-graduação em História da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Com a organização de docentes e um grupo de 
discentes do Programa de Pós Graduação em História e Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais 
PUCRS. O principal objetivo do Encontro de estudos sobre Ditadura Militar é promover um espaço de 
compartilhamento, diálogos e trocas entre pesquisadores e pesquisadoras que possuem como temática 
de estudo as ditaduras no Cone Sul, considerando principalmente, o período de ditadura militar no Brasil 
(1964-1985). O evento é TOTALMENTE gratuito e aberto para alunos e alunas de graduação e 
pós-graduação nos cursos de Ciências Humanas e áreas afins, professores (universitários e ensino básico) 
e demais profissionais da área. O evento vai promover diferentes atividades como: oficinas, palestras e 
grupos de trabalhos.  
Data: 31/03/2020 até 02/04/2020
Prazo de inscrição: até 15/03/2020
Local: PUCRS
Mais informações: https://eedm2020.wordpress.com/inscricoes/

 

 

 

Evento: Introdução à História Oral: produção e tratamento de fontes 

O evento, ministrado pelo Prof. Dr. Diogo Franco Rios (UFPel), abordará a constituição da História Oral 
como campo de conhecimento científico, suas especificidades como metodologia de pesquisa qualitativa, 
seus aspectos teóricos, a ética na pesquisa em História Oral, a produção de fontes orais e o tratamento 
das mesmas. O curso de 15h equivale a 1 crédito, mediante entrega de avaliação.

Data: 20/12/2019 e 20/01/2020
Prazo de inscrição: até 16/12/2019 (no e-mail eventosppgedu@pucrs.br)
Local: PUCRS.
Mais informações: na Secretaria do PPGEdu - PUCRS

https://cihela2020.ie.ulisboa.pt/pt/
https://eedm2020.wordpress.com/inscricoes/
mailto:eventosppgedu@pucrs.br
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EXIBIÇÃO AO AR LIVRE DO FILME 
BACURAU
Em parceria com a Vitrine Filmes e com o 
apoio da plataforma LORA e VH audiovisuais, 
o Agulha tem o prazer de realizar uma 
exibição gratuita de Bacurau, premiado filme 
dos diretores Kleber Mendonça Filho e 
Juliano Dornelles.

ONDE: Agulha,  Rua Conselheiro Camargo, 
300. 
QUANDO:  15 de dezembro, domingo das 
18:00 às 23:59. 
EVENTO GRATUITO
Mais informações: 
https://www.facebook.com/events/83100908
0690765/

PEÇA TEATRAL: O ASSASSINATO DE SANTIAGO 
O espetáculo de dramaturgia gaúcha “O 
assassinato de Santiago” entra em cartaz na Sala 
Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario 
Quintana (CCMQ). A peça é interativa e 
transforma o público em investigador no 
transcorrer deste inquérito policial, onde, 
acompanhando cada pista, ele escolhe o final.
 
ONDE:  Sala Carlos Carvalho – 2º andar da Casa 
de Cultura Mario Quintana - Rua dos Andradas, 
736.
QUANDO: dias 14, 15, 17 e 18 de dezembro às 
20:00.
Mais informações: 
https://cultura.rs.gov.br/o-assassinato-de-santiag
o

Confira a agenda cultural do Instituto Ling e acompanhe os dias de 5 peças 

teatrais na Mostra Ponto de Teatro. 

Criaturas da Literatura - dia 11 de janeiro.

Homem de Lugar Nenhum - dias 15 e 16 de janeiro.

Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue - dias 17 e 18 de janeiro.

A Última Peça - dias 22 e  23 de janeiro.

2068 - dias 24 e 25 de janeiro.

Cada peça terá 1h de duração. 

Mais informações: https://institutoling.org.br/agenda-cultural

Eventos em Janeiro de 2020
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