
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 maio do Boletim Acadêmico do ano de 2020, 
chamamos a atenção para as informações CNPq e Capes, 
principalmente a Portaria nº55 da CAPES. Adequamos nossas 
atividades indicadas aqui visando o cumprimento do isolamento 
social. 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
SUMÁRIO

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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REVISTA IHGRGS
O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul vem, por meio deste Edital, tornar público 
o processo de seleção de artigos para a sua revista que publica sobre temas relacionados ao Rio 
Grande do Sul em áreas como História, Geografia, Ciência Política, Direito, Letras, Artes, 
Arquitetura, Urbanismo, Música.
Submissão de artigos:  Até 08 de Junho de 2020.
Mais informações em: https://seer.ufrgs.br/public/journals/119/Edital-n16-SEER-IHGRGS.pdf

REVISTA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA Y DIDÁTICA DEL DERECHO
A Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho (RPUDD) é uma publicação científica 
semestral que visa contribuir para a reflexão multidisciplinar sobre pedagogia universitária e 
didática jurídica, para a formação e consolidação desta área de pesquisa, assim como para a difusão 
de práticas inovadoras no ensino-aprendizagem do Direito considerando o contexto nacional e 
internacional. A Revista tem como principal objetivo se consolidar como um espaço de encontros 
acadêmicos entre pesquisadores, advogados e especialistas em educação (licenciados, professores 
universitários, psicólogos e sociólogos educacionais) com o propósito de investigar sobre a 
pedagogia universitária, docência e discência no ensino superior, ensino e aprendizagem jurídica, 
práticas docentes, profissão jurídica e currículo. Nossa publicação pretende apoiar a transformação 
da cultura jurídica e a visão do trabalho docente, através da inovação na didática jurídica, 
considerando o contexto da Pedagogia Universitária como um marco contextual de reflexão e 
referência.
Submissão de artigos: até 30 de Junho de 2020.
Mais informações em:
https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/index

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
https://seer.ufrgs.br/public/journals/119/Edital-n16-SEER-IHGRGS.pdf
https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/index
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

CAPES prorroga a duração das bolsas de mestrado e doutorado
Mais informações: 
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado

Portaria nº 55, de 29 de Abril de 2020 - CAPES 

Dispõe sobre a prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e doutorado 
no país da CAPES, no âmbito dos programas e acordos de competência da Diretoria de Programas e 
Bolsas no País, e exclusão da variável tempo de titulação em indicadores relativos à avaliação dos 
programas no quadriênio 2017-2020.
Mais informações: http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762

Covid-19: Rede Clima estuda impactos na saúde e economia

Coordenação de Comunicação Social do CNPq - Segunda, 4 Maio 2020

Mais informações: 
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9050802

 

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! 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9050802
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9050802
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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VIII SITRE - SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
TRABALHO, RELAÇÕES DE TRABALHO, 
EDUCAÇÃO E IDENTTIDADE
O Simpósio Internacional Trabalho, Relações 
de Trabalho, Educação e Identidade – SITRE, 
procura focar sua atenção na interface de áreas 
tradicionais do conhecimento e de pesquisa, 
abrigar-se em campos teóricos e metodológicos 
diversos, e tem no trabalho, na educação, na 
identidade e suas relações, seu objeto de 
estudo. Por força dessa atenção, reúne-se no 
evento um número menor de participantes, 
medidos em poucas centenas deles, todavia, 
bastante identificados em seus trabalhos, não 
obstante possam ter origem em diferentes 
disciplinas. Espera-se que o número reduzido 
de participantes e a dinâmica organizacional 
mais intimista do evento possam facilitar a 
aproximação entre pesquisadores e instituições, 
favorecendo toda sorte de parceria acadêmica. 
Marca-se o evento, portanto, como um espaço 
de encontros, de trocas, mas também de 
comemoração entre profissionais e instituições 
de diferentes campos do conhecimento, 
brasileiros e estrangeiros, em torno de suas 
realizações e projetos.
 Data: segundo semestre de 2020
Prazo para resumo: até 31 de maio de 2020
Local: UFMG - Belo Horizonte/MG
Maiores informações: 
https://sitre.appos.org.br/

 

 

EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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ANPEd Sul 2020
A XIII Reunião Científica Regional Sul da 
Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Educação (ANPEd-Sul) será 
realizada de duas maneiras: virtual com mesas 
temáticas ao longo do segundo semestre de 
2020 e presencial no período de 22 a 
24/03/2021. Será um evento promovido pela 
ANPEd Nacional, pelo Fórum Sul de Programas 
de Pós-Graduação em Educação (FORPRED-Sul) 
em conjunto com o Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (PPGE-FURB).
Data: segundo semestre de 2020 (virtual); 22 a 
24 de março de 2021 (presencial)
Submissão de resumos/artigos: 07 de julho de 
2020
Local: FURB - Universidade Regional de 
Blumenau - SC
Mais informações: 
http://www.furb.br/web/5469/anped-sul/aprese
ntacao

 
IV ISA FORUM OF SOCIOLOGY
O comitê de organização do evento definiu seu 
adiamento por conta dos efeitos do COVID-19 
em diversos países. O fórum acontecerá em 
fevereiro de 2020, na PUCRS e serão abertos 
novos prazos para submissão de resumos.
Data: 23 a 27 de fevereiro de 2020
Prazo para Submissão: até  12 de novembro de 
2020
Local: PUCRS
Maiores informações: 
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/f
orum/porto-alegre-2021

 

http://www.pucrs.br/eventos/inst/xiii-sihl/
https://sitre.appos.org.br/
http://conedu.com.br/sobre.php
http://www.furb.br/web/5469/anped-sul/apresentacao
http://www.furb.br/web/5469/anped-sul/apresentacao
https://www.even3.com.br/2seminarionacionaldeept/
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2021
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2021
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#FIQUEEMCASA

INDICAÇÕES DE LEITURAS - 
ebooks gratuitos

De bala em prosa: Vozes da resistência 
ao genocídio negro - 
https://amzn.to/35F0iDY

Mulher, Sociedade e Vulnerabilidade - 
https://amzn.to/2A0ZqO8

O amanhã não está à venda - 
https://amzn.to/35CGIZ3

Sejamos todos feministas - 
https://amzn.to/2zcy6w1

Spoonbenders: A fabulosa família 
Telemachus - https://amzn.to/2SH8myT

Obs.: Para ler os livros basta baixar 
gratuitamente o aplicativo amazon kindle 

nas lojas lojas de app ou para computador no 
site da amazon.

INDICAÇÕES DE SÉRIES E FILMES

FILMES:
1. O Estagiário - The intern - 2015 

(Disponível na Netflix)
2. Férias Frustradas - Vacation - 2015 

(Disponível na Netflix)
3. Você nem imagina - The half of it - 2020 

(Disponível na Netflix)

SÉRIES:
One day at a time - 2017

She-ra e as princesas do poder - 2018 
(Disponível na Netflix)

A vida e a história de madam c.j. walker - Self 
Made - 2020 - (Disponível na Netflix)

 

 

#FIQUEEMCASA

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE

Magic: ManaStrike
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.netmarble.mana

Mario Kart Tour 
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.nintendo.zaka

INDICAÇÕES DE LIVES PARA ASSISTIR 

#FestivalDoOrgulhoLive - Fique Em Casa 
#Comigo -  
https://www.youtube.com/watch?v=nQFkI_cJY14

ONE WORLD : TOGETHER AT HOME - Digital 
Show - 
https://www.youtube.com/watch?v=nTd5Trp1pbg

Live Raça Negra e Amigos em Casa | 
#FiqueEmCasa - 
https://www.youtube.com/watch?v=07Z4mSI1PcU

https://amzn.to/35F0iDY
https://amzn.to/2A0ZqO8
https://amzn.to/35CGIZ3
https://amzn.to/2zcy6w1
https://amzn.to/2SH8myT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka
https://www.youtube.com/results?search_query=%23FestivalDoOrgulhoLive
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Comigo
https://www.youtube.com/watch?v=nQFkI_cJY14
https://www.youtube.com/watch?v=nTd5Trp1pbg
https://www.youtube.com/results?search_query=%23FiqueEmCasa
https://www.youtube.com/watch?v=07Z4mSI1PcU

