
Na edição de novembro do Boletim Acadêmico do ano de 2020, 
destacamos os Eventos Científicos e Acadêmicos e os eventos 
da página “Tá na Rede”. 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.

1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA DE HUMANIDADES
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEdu
Avenida Ipiranga, 6681  -  Prédio 08 no 4º andar 
Porto Alegre/ RS – CEP 90619-900
E-mail: educacao-pg@pucrs.br

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Novembro/2020 – nº 11 – Programa de Pós-Graduação em Educação

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 PPGEdu.

Clique aqui para acessar o Boletim Acadêmico 
no site da PUCRS
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EduCAPES dá acesso a 130 mil objetos educacionais
“Principal finalidade do app é a busca por livros didáticos, artigos, teses, dissertações, videoaulas, áudios e imagens.” 
Publicado: 23/10/2020

Clique aqui para acessar a notícia

InfoCAPES mostra impacto de cursos de capacitação virtuais
“A 24ª edição do informativo aborda oportunidade de capacitação para professores.” 
Publicado: 15/10/2020

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES abre 300 mil vagas em cursos virtuais para professores
“Capacitação, gratuita e on-line, ajuda professores da educação básica e alunos de licenciatura na produção de 
vídeoaulas”. Inscrições abertas a partir do dia 15 de outubro e permanecem abertas durante 30 dias corridos. 
Publicado: 15/10/2020

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES oferece 1.400 vagas para doutorado-sanduíche no exterior
“Pelo PDSE brasileiros podem estagiar em instituições estrangeiras.” 
Publicado: 09/10/2020

Clique aqui para acessar a notícia

Clique aqui para acessar o portal de notícias da CAPES na íntegra

Íris de Carvalho
 iris.carvalho@edu.pucrs.br

  

Jamyle Massim Marques
jamyle.marques@edu.pucrs.br

  
   Júlia de Souza Corsete
julia.corsete@edu.pucrs.br

Tiago Fermino dos Santos
tiago.santos@edu.pucrs.br

  

Willian de Ávila
 willian.avila@edu.pucrs.br
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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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http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
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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

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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INFORMAÇÕES

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO!

Dúvidas sobre o Qualis? Clique aqui para saber mais!
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REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO LA VENTANA
A Revista de Estudios de Género, La Ventana, convoca os e as integrantes do campo 
acadêmico nacional e internacional a publicar trabalhos para o número 54, correspondente 
ao semestre de julho-dezembro de 2021. Eixo temático: Gênero e Movimentos Sociais.
Prazo para submissão: 30 de novembro

Clique aqui para acessar a Revista de Estudios de Género La Ventana

REVISTA ESPAÇO CRÍTICO
A Revista Espaço Crítico tem a satisfação de informá-los que se encontra aberta a chamada 
para submissão de artigos científicos a serem publicados em seu primeiro número. Estão 
convidados para participar desta edição pesquisadores que tenham interesse em publicar 
artigos científicos inéditos na área de Educação, Sociedade e Cultura.
Prazo para submissão: 20 de novembro

Clique aqui para acessar a Revista Espaço Crítico

REVISTA LINHAS CRÍTICAS
A Revista Linhas Críticas foi criada em 1995 e sediada na Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília (UnB), é uma publicação contínua e anual (jan-dez), direcionada a 
pesquisadores, professores e estudantes da área educacional para fomentar o debate, a 
reflexão e a divulgação de produção científica nos âmbitos nacional e internacional.
Prazo para submissão: fluxo contínuo

Clique aqui para acessar a Revista Linhas Críticas

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/announcement/view/73
http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/announcement/view/73
https://revistas.ifg.edu.br/rec/announcement/view/22?fbclid=IwAR2kITf6sIkUlU1ysHB9B_-1gnY_FNtrIrnWuXte-zjIxxzYqUhGtT2Cqyc
https://revistas.ifg.edu.br/rec/announcement/view/22?fbclid=IwAR2kITf6sIkUlU1ysHB9B_-1gnY_FNtrIrnWuXte-zjIxxzYqUhGtT2Cqyc
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/about/submissions
http://www.fe.unb.br/
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/about/submissions
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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

5

EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2021
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2021


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

VI Colóquio História e Memória da Educação: Educação e Pesquisa em 
Tempos de Pandemia(s)
“O VI Colóquio de História e Memória da Educação terá como objetivo, a 
construção de um diálogo com pesquisadores/as, professores/as, gestores/as e 
estudantes sobre os impactos da(s) da(s) pandemia(s) ao longo da história na 
educação.”
Datas: 26 e 27 de novembro
Inscrições até 26 de novembro

Clique aqui para acessar a inscrição
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TÁ NA REDE
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http://www.unisc.br/site/congresso-medio-integral/index.html
http://www.unisc.br/site/congresso-medio-integral/index.html
http://www.unisc.br/site/congresso-medio-integral/index.html
https://doity.com.br/vi-coloquio-historia-e-memoria-da-educacao/
https://doity.com.br/vi-coloquio-historia-e-memoria-da-educacao/
https://doity.com.br/vi-coloquio-historia-e-memoria-da-educacao/


PARA LER E OUVIR

Crônicas do Amanhã - Porto Alegre em 
Cena - 10 episódios
https://open.spotify.com/episode/3FfCUG
TuI3ny6BGxTGFyMx

Rosa Luxemburgo - Socialismo e as 
Igrejas [E-book grátis]

https://www.oabrigo.org.br/socialismo-igr
ejas

INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES

FILMES:
Os Antifascistas - 2017 (Disponível no site 
Libreflix)

Primavera Secundarista - 2016 (Disponível 
no site Libreflix)

Cub@ - 2018 (Disponível no site Libreflix)

SÉRIES:
Matarife - 2020 (Disponível no Youtube)

As Telefonistas - 2019 - (Disponível na 
Netflix)

Human: O que faz de nós humanos? - 
2015 - (Disponível no site Libreflix)

 

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE

Human
https://www.youtube.com/channel/UC4mG
RD3WLYVVc4JI5LrXxUw

Tese Onze 
https://www.youtube.com/channel/UC0fGG
prihDIlQ3ykWvcb9hg

Show do Tiago 
https://www.youtube.com/channel/UCB4fB
LKrdgVnagm-S4yj8aw

INDICAÇÕES DE VÍDEOS NO YOUTUBE

Convoque seu Cristo - Daniel Gtr (Poesia 
Marginal / SLAM)
https://www.youtube.com/watch?v=1Jzrntd6s
yY

Composteira Doméstica - Como fazer
https://www.youtube.com/watch?v=o0EYneEP
UmQ

Yoga para quem nunca praticou
https://www.youtube.com/watch?v=OuCvUDV
oX3M&list=PLnXTMjA8X5lf-0rRw5PDQIoJFbOn
iDKwO

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS –  Novembro/2020 – nº 11 – Programa de Pós-Graduação em Educação

7PUCRS - PPGEDU: Avenida Ipiranga, 6681  -  Prédio 08 no 4º andar - Porto Alegre/ RS – CEP 90619-900

https://open.spotify.com/episode/3FfCUGTuI3ny6BGxTGFyMx
https://open.spotify.com/episode/3FfCUGTuI3ny6BGxTGFyMx
https://www.oabrigo.org.br/socialismo-igrejas
https://www.oabrigo.org.br/socialismo-igrejas
https://www.youtube.com/channel/UC4mGRD3WLYVVc4JI5LrXxUw
https://www.youtube.com/channel/UC4mGRD3WLYVVc4JI5LrXxUw
https://www.youtube.com/channel/UC0fGGprihDIlQ3ykWvcb9hg
https://www.youtube.com/channel/UC0fGGprihDIlQ3ykWvcb9hg
https://www.youtube.com/channel/UCB4fBLKrdgVnagm-S4yj8aw
https://www.youtube.com/channel/UCB4fBLKrdgVnagm-S4yj8aw
https://www.youtube.com/watch?v=1Jzrntd6syY
https://www.youtube.com/watch?v=1Jzrntd6syY
https://www.youtube.com/watch?v=o0EYneEPUmQ
https://www.youtube.com/watch?v=o0EYneEPUmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OuCvUDVoX3M&list=PLnXTMjA8X5lf-0rRw5PDQIoJFbOniDKwO
https://www.youtube.com/watch?v=OuCvUDVoX3M&list=PLnXTMjA8X5lf-0rRw5PDQIoJFbOniDKwO
https://www.youtube.com/watch?v=OuCvUDVoX3M&list=PLnXTMjA8X5lf-0rRw5PDQIoJFbOniDKwO

