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Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.

Clique no título para ir direto à página

INFORMAÇÕES CNPq & CAPES
CAPES conclui migração digital para gov.br
“A ação é parte da Transformação Digital do Governo Federal que centraliza todas as informações, sistemas e serviços do
poder executivo em uma só plataforma.” Publicado: 23/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia
Portal de Periódicos oferece conteúdo de produção nacional
“Em parceria com o Instituto Ciência Hoje, o Portal de Periódicos oferece acervo das revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje
das Crianças, com produções nacionais.” Publicado: 21/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia
CAPES prorroga projetos internacionais
“Os projetos com término previsto para 2020 terão o prazo estendido até 31 de dezembro de 2021, devido à pandemia de
COVID-19.” Publicado: 15/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia
InfoCAPES detalha ações para garantir mobilidade internacional
“A 23ª edição do informativo mostra as iniciativas para dar segurança aos bolsistas no exterior e manter os acordos de
cooperação internacional vigentes.” Publicado: 14/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia
Clique aqui para acessar o portal de notícias da CAPES na íntegra
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PERIÓDICOS
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.
Clique aqui para acessar a Revista Brasileira de Pós-Graduação
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.
Clique aqui para acessar a Revista 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.
Clique aqui para acessar a Revista Educação e Realidade
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.
Clique aqui para acessar a 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.
Clique aqui para acessar a Revista 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.
Clique aqui para acessar a Revista 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.
Clique aqui para acessar a 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).
Clique aqui para acessar a Revista Brasileira de Educação Básica
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PERIÓDICOS
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.
Clique aqui para acessar a 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.
Clique aqui para acessar a 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.
Clique aqui para acessar a Revista Educação em Foco
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.
Clique aqui para acessar a Revista Educação - PUCRS

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO!
Dúvidas sobre o Qualis? Clique aqui para saber mais!

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.
Clique aqui para acessar o portal de pesquisadores da PUCRS
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CHAMADAS DE ARTIGOS
REVISTA INTERINSTITUCIONAL ARTES DE EDUCAR (RIAE)
A revista é uma publicação científica on line, de acesso livre, mantida pelos Programas de
Pós-graduação em Educação das seguintes Instituições de Ensino Superior: Universidade do Estado
do Rio de Janeiro/Faculdade de Formação de Professores (UERJ/FFP); Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ/IM-IE) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Dossiê Pedagogias vitais: corpo, desejo e educação.
Organizadores: Adrianne Ogêda Guedes (UNIRIO), Francisco Ramallo (UNMdP; UNR), Tiago Ribeiro
(INES; UNR).
Prazo para submissão: 15 de outubro
Clique aqui para acessar a revista

REVISTA SEDE DE LER (Nº8)
A revista SEDE DE LER, vinculada ao Programa de Extensão Alfabetização e Leitura (PROALE) da Faculdade
de Educação da UFF, promove a divulgação de um conjunto de ações que buscam contribuir com a
formação continuada de professores e demais trabalhadores da educação, sobretudo no que se refere
aos seguintes temas: alfabetização, leitura literária, práticas de ler-escrever, multiletramentos, educação
linguística e literária em língua portuguesa e línguas adicionais. Seu objetivo é divulgar resultados parciais
ou completos de práticas e estudos desenvolvidos em ações de extensão, com ênfase em artigos e relatos
de experiência. Reunindo professores, licenciandos e estudantes da educação básica para debater as
práticas de leitura e escrita nos diferentes segmentos de ensino, a revista se configura produto
aglutinador de ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas a essa temática.
Prazo para submissão: 16 de outubro
Clique aqui para acessar a revista

REVISTA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES – Dossiê: Políticas Públicas e Educação
O Dossiê: Políticas Públicas e Educação tem por objetivo debater as políticas públicas em educação
que representam a relação dialógica entre Estado e sociedade. Este dossiê busca, portanto, trazer
para o debate as políticas públicas em educação, os programas, as ações governamentais, ou seja, o
conjunto de medidas de acesso à educação e seus impactos nas instituições educacionais e nas
sociedades Latino-americana, possibilitando abordagens comparativas, aproximando situações e
ações em comuns. Também pretende abordar os aspectos teóricos e metodológicos da avaliação das
políticas públicas, como parte inerente das políticas públicas em educação.
Prazo para submissão: 20 de outubro
Clique aqui para acessar a revista

REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO - DOSSIÊ: EDUCAÇÃO E SAÚDE
A reflexão a respeito da saúde é uma das mais instigantes e desafiadoras tarefas que envolve não só
os especialistas da área, mas também outros intelectuais como filósofos, sociólogos, antropólogos,
economistas, teólogos e pesquisadores da educação. A recente pandemia mundial de coronavírus
(SARS-CoV-2), agente causador da COVID-19, instigou a todos a se debruçarem sobre a temática.
Prazo para submissão: 30 de outubro
Clique aqui para acessar a revista
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL CONEXÃO DE SABERES E INCLUSÃO
Conversa e compartilhamento de saberes com a Drª Ângela Mathylde, criadora do Instituto
Professora Ângela Mathylde, Samantha Oliveira, criadora do Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe e
demais palestrantes nacionais e internacionais.
Datas e horários: 13/10 às 18:00; 17/10 às 13:30
Haverá Certificado Internacional!
Evento Gratuito!
Clique aqui para acessar a inscrição e mais informações

SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA E DAS
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
“A PROGRAD/PUCRS, por meio do Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva, em edição online,
promove a reflexão sobre as contribuições da Neurociência e das Tecnologias Assistivas.”
Data: 6 de novembro de 2020
Clique aqui para acessar a inscrição e a programação

II SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM
FOCO
“O II Seminário Luso-brasileiro de Educação Inclusiva: infâncias e juventudes em foco” ocorreria
nos dias 12 e 13 de novembro de 2020, no prédio 40 da PUCRS. Todavia, devido à atual situação
mundial, ele foi adiado para os dias 11 e 12 de novembro de 2021, no Teatro do prédio 40 da
PUCRS. O evento propõe-se a promover um espaço de reflexões e debates científicos em torno da
temática da inclusão nas áreas das infâncias e juventudes, considerando não somente a inclusão
escolar, mas também a inclusão socioeducacional em diferentes contextos, bem como a natureza
essencialmente interdisciplinar deste campo.”
Datas: 11 e 12 de novembro de 2021
Prazo de Submissão de trabalhos: 30 de novembro de 2020
Clique aqui para acessar mais informações

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 de trabalhos: até 12 de novembro de 2020
Local: PUCRS
Clique aqui para acessar o site do evento
PUCRS - PPGEDU: Avenida Ipiranga, 6681 - Prédio 08 no 4º andar - Porto Alegre/ RS – CEP
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TÁ NA REDE
Pensamento totalitário em tempos de pandemia
CEBEL - Centro Brasileiro de Estudos Levinasianos
“Em tempos de pandemia e crise, surge a necessidade de esclarecer e trazer ao público certos
conceitos centrais, que nos ajudam a melhor compreender nossas vivências. As palestras visam
analisar quatro grandes questões fundamentais do nosso tempo (o mal, a morte, a política, o
novo), à luz de Emmanuel Levinas.”
Datas: dias 09, 16, 23 e 30 de outubro
Horário: - Das 14:00 às 15:00
Clique aqui para acessar a inscrição no SYMPLA

V SERPINF – Seminário Regional de Políticas Públicas, Intersetorialidade e Família e III
SENPINF – Seminário Nacional de Políticas Públicas, Intersetorialidade e Família
Tema: Inflexões da Pandemia-COVID 19 na vida, nas políticas públicas e no trabalho
“...se irmana na proposta de promover interlocuções críticas e éticas a fim de potencializar
consensos e dissensos robustos e produtivos que tenham como horizonte, princípio e fim a
defesa da democracia.”
Datas e horários: 21/10 - das 19:30 às 22:30; 22 e 23/10 das 9:00 às 18:00
Local: PUCRS / Zoom Webinar
Clique aqui para acessar a página do evento

Encontro de Recreação: o brincar no enfrentamento da pandemia.
UNISINOS
“Evento direcionado a interessados em debater a temática do brincar e suas mais diversas
dimensões.”
Data:Segunda-feira, 26 de outubro
Horário: às 19:30
Clique aqui para acessar a sala de transmissão no Microsoft Teams

Congresso Internacional sobre Ensino Médio e Educação Integral na América Latina
UNISC
“Quais ideias estão caracterizando, justificando e legitimando as narrativas de defesa e de
recusa do tempo integral voltadas para o Ensino Médio? A favor de quem e de quê as reformas
curriculares de ampliação do tempo escolar para o Ensino Médio estão atuando?”
Datas: De 24 a 26 de novembro.
Clique aqui para acessar a inscrição
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INDICAÇÕES 27º PORTO ALEGRE EM
CENA
https://www.portoalegreemcena.com/
206820
Data: 29 de outubro às 19h
https://www.portoalegreemcena.com/sin
gle-post/206820

Performance Anti-aglomeração:
Terminal
Data: 29 e 30 de outubro às 17h
https://www.portoalegreemcena.com/sin
gle-post/performance-anti-aglomera%C3
%A7%C3%A3o-terminal-1

Mostra de Resultado: Inquieta Cia –
Residência Artística "Forte"
Data: 30 de outubro às 21h
https://www.portoalegreemcena.com/sin
gle-post/bate-papo-inquieta-cia-resid%C3
%AAncia-art%C3%ADstica-forte

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE
Among Us
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.innersloth.spacemafia&hl=en
Gartic.io
https://gartic.io/
Stop
https://stopots.com/pt/

INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Suprema - 2019 (Disponível na Amazon
Prime Video)
Enola Holmes - 2020 (Disponível na Netflix)
O dilema das redes - Documentário - 2020
(Disponível na Netflix)

SÉRIES:
This Is Us - 2020 (Disponível na Amazon
Prime Video)
Segunda Chamada - 2019 - (Disponível no
Globoplay)
Bom dia, Verônica - 2020 (Disponível na
Netflix)

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE
Tempero Drag
https://www.youtube.com/cTemperoDrag/
Chavoso da USP
https://www.youtube.com/channel/UCKWus
46Vy8gwf1rRLu4II0w
Matando Matheus a grito
https://www.youtube.com/c/MatandoMathe
usaGrito
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