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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 ALEPH
A Revista Aleph está recebendo artigos para seu próximo número, com dossiê
intitulado "CAMINHOS PARA A INCLUSÃO: INOVAÇÕES, INTERCULTURALIDADES E
TECNOLOGIAS". Participem enviando artigos que discutam experiências
educacionais instituintes.

Submissão de artigos: até 1º de Setembro de 2020.
Mais informações em:
http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/about

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
Relatório de gestão 2019: CAPES financiou quase cem mil bolsas:
Mais informações:
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10426-relatorio-de-gestao-2019-capes-financiou-quase-cem-mil-b
olsas
CAPES esclarece situação das cooperações internacionais
Mais informações:
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10427-capes-esclarece-situacao-das-cooperacoes-internacionais

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

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
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

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/forum/porto-alegre-2021

II Seminário Luso –Brasileiro de Educação Inclusiva: Infâncias e Juventudes em
foco
O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Aprendizagem e
Processos Inclusivos (NEPAPI), pelo Grupo de Pesquisa/CNPq Formação Docente,
Inclusão e Processos de Aprendizagem (FIPA), em parceria com o Centro Marista de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além disso, estão envolvidos na
organização do evento pesquisadores portugueses da Universidade do Minho
(Braga/Portugal). Estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos, nas
modalidades "Comunicação Oral" e "Pôster".
Data: 11 e 12 de Novembro de 2020
Prazo para Submissão: até 31 de Agosto de 2020
Local: PUCRS
Maiores informações: http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
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#FIQUEEMCASA
INDICAÇÕES DE SÉRIES E FILMES

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

FILMES (Disponíveis na Netflix):
1.

2.
3.
4.

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 VÍDEOS DO YOUTUBE
Racismo, Coisa de Branco:
https://www.youtube.com/watch?v=eBfw2WqNDj0

Canal Tempero Drag

Esse tal de Propósito / Rodrigo Selback
https://www.youtube.com/watch?v=aX-mWS-ZEa8&li
st=LLNix0dmlY2uAlG4giS3s46Q&index=11&t=66s

Como me senti quando conheci aquela
garota - Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga 2019
Tomb Raider - 2018
Onde está segunda? - What happened to
Monday? - 2017
Se eu fosse um homem - Si J'etais un
homme - 2017

SÉRIES (Disponíveis na Netflix):
Boneca Russa - 2019
Coisa mais linda - 2019
A vida e a história de madam c.j. walker - Self
Made - 2020

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE
Mario Kart Tour
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.nintendo.zaka
Tiny Hope
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.blyts.tinyhope.free

Canal CIEE-RS

#FIQUEEMCASA
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