
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 Agosto do Boletim Acadêmico do ano de 2020, 
chamamos a atenção para as chamadas de artigos e para os 
eventos acadêmicos. 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? Clique aqui
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Revista Diálogo Educacional

A Revista Diálogo Educacional é uma revista com publicação trimestral de artigos científicos originais, destinados 
à área da Educação, focalizando formação de professores e pensamento educacional brasileiro, direcionada aos 
pesquisadores de áreas afins. Ela está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná e está com chamada aberta para o dossiê: Educação, Formação e 
(Auto)Formação de Mulheres. 

Submissão de artigos: até 31 de agosto de 2020

Mais informações: Revista Diálogo Educacional

Revista Educação, Psicologia e Interfaces

O cronograma para submissão de artigos em fluxo contínuo e a chamada para publicação de artigos no Número 
Especial: Paulo Freire e Educação: legado e contributos imortais no contexto brasileiro e mundial, de 2020.

Submissão de artigos: até 30 de setembro de 2020.

Mais informações em: Revista Educação, Psicologia e Interfaces

Revista Zur

A ZUR Magazine é uma publicação semestral em espanhol, sediada no Departamento de Idiomas, Literatura e 
Comunicação da Faculdade de Educação, Ciências Sociais e Humanas da Universidade de La Frontera, na cidade 
de Temuco, Chile. A Revista ZUR tem publicação semestral e está convocando pesquisadoras e pesquisadores de 
qualquer nacionalidade para fazer parte das próximas edições da Revista ZUR com contribuições originais e 
inéditas nas categorias de artigos, notas e resenhas.

Submissão de artigos: até 1 de setembro de 2020.

Mais informações em: Revista Zur

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: Revista Aleph

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/announcement
http://revistazur.ufro.cl/3era-convocatoria/
http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/about
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INFORMAÇÕES CNPq E CAPES

Vacina para COVID-19: as vantagens para a imunização

Mais informações: 
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10464-vacina-para-covid-19-as-vantagens-para-a-imunizacao

Inteligência artificial pode auxiliar no tratamento da COVID-19

Mais informações:
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10466-inteligencia-artificial-pode-auxiliar-no-tratamento-da-covid-19 

Caneta de detecção de câncer pode ser adaptada para corona

Mais informações: 
http://capes.gov.br/36-noticias/10467-caneta-de-deteccao-de-cancer-pode-ser-adaptada-para-corona

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

LEMBRETE: O Comprovante de Matrícula deve ser enviado para a secretaria até o dia 21 de 
agosto no final da primeira semana de aula. 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10464-vacina-para-covid-19-as-vantagens-para-a-imunizacao
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10466-inteligencia-artificial-pode-auxiliar-no-tratamento-da-covid-19
http://capes.gov.br/36-noticias/10467-caneta-de-deteccao-de-cancer-pode-ser-adaptada-para-corona
http://www.pucrs.br/pesquisadores/
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IV ISA FORUM OF SOCIOLOGY

O comitê de organização do evento definiu seu adiamento por conta dos efeitos da  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
Mais 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
Mais informações: http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/

10ª CONFERÊNCIA FORGES

É com enorme satisfação que informamos que a Call para a 10ª Conferência FORGES superou em muito as 
nossas melhores expectativas. As inúmeras solicitações, entretanto recebidas, no sentido do alargamento do 
prazo de submissão, levam-nos a anunciar um NOVO PRAZO para a submissão de trabalhos à 10ª 
Conferência, permitindo novas oportunidades de participação numa Conferência que conta já perto de uma 
centena de submissões. 

Data: 18, 19 e 20 de Novembro de 2020
Prazo para Submissão: até 06 de setembro
Local: Universidade de Évora - Portugal
Mais informações: https://www.aforges.org/submissao/

CBIE 2020

O Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) é um evento anual da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), que tem como objetivo geral promover um fórum para reunir a comunidade da área de 
Informática na Educação, possibilitando a troca de informações e o estabelecimento de metas para que os 
desafios educacionais do Brasil sejam superados.

Data: 24 a 28 de Novembro de 2020
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Norte
Mais informações: https://cbie.ceie-br.org/2020/

https://www.even3.com.br/2seminarionacionaldeept/
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2021
https://www.even3.com.br/2seminarionacionaldeept/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://www.aforges.org/submissao/
https://cbie.ceie-br.org/2020/
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#FIQUEEMCASA

INDICAÇÕES DE LEITURAS - 
ebooks gratuitos

The Umbrella Academy #0 (English 
Edition) - https://amzn.to/3keXX9F

Dom Casmurro - 
https://amzn.to/33u4O9f

1984: a distopia do indivíduo sob 
controle - https://amzn.to/2XxFo6W

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  (Disponíveis na Netflix):

1. O Menino que Descobriu o Vento - 2019
2. Pachamama - 2019
3. Inferno - 2016
4. Até o Último Homem - 2016

SÉRIES (Disponíveis na Netflix):

Mundo Mistério – 2020

Guerras do Brasil.doc - 2018

Merlí – 2017

 

 

#FIQUEEMCASA

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE

Galaxy Invaders: Alien Shooter 
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.alienshooter.galaxy.attack2

Redecor - Home Design Game
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=fi.reworks.redecor

INDICAÇÕES DE VÍDEOS DO YOUTUBE

INDÍGENAS
https://www.youtube.com/watch?v=ya1TgJ_5N0Q&t=1470s
Canal Greg News

MULHERES F_D4 #12: Maria Lacerda de Moura
https://www.youtube.com/watch?v=B_L8XpZRLkA
Canal Tempero Drag

https://amzn.to/3keXX9F
https://amzn.to/33u4O9f
https://amzn.to/2XxFo6W
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alienshooter.galaxy.attack2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alienshooter.galaxy.attack2
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.reworks.redecor
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.reworks.redecor
https://www.youtube.com/watch?v=ya1TgJ_5N0Q&t=1470s
https://www.youtube.com/watch?v=B_L8XpZRLkA

