
Na edição de dezembro do Boletim Acadêmico do ano de 2020, 
destacamos o Seminário discente Educação & Resistência, 
organizado pelo nosso PPGEdu. 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.
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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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Aberta seleção para doutorado-sanduíche no exterior
“O Edital oferece até 1.400 bolsas aos doutorandos, que deverão voltar ao Brasil para defender sua tese após a vigência 
do benefício, que terá duração entre quatro e seis meses.” Publicado: 26/11/2020

Clique aqui para acessar a notícia

Avaliação quadrienal e novo modelo são prioridades em 2021
“No próximo ano, CAPES avalia os mais de 7 mil programas de pós-graduação e pode lançar modelo multidimensional. O 
ano de 2021 marca o fim de um ciclo e o início de outro na pós-graduação brasileira.” Publicado: 25/11/2020

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES prepara novo Plano Decenal de Pós-Graduação
“Em entrevista à TV Brasil, Benedito Aguiar observou que novo PNPG decorre do término do atual plano, em 2020. Será 
apresentado, em breve, o novo Plano Nacional de Pós-Graduação, válido para o decênio 2021-2030” Publicado: 23/11/2020

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES e MEC promovem curso gratuito de produção de texto
“A capacitação é destinada a professores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Interessados já podem se inscrever.” 
Publicado: 16/11/2020

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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https://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-educacao/informacoes-adicionais/revistas/
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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/
http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=en&nrm=iso
http://seer.upf.br/index.php/rep
http://seer.upf.br/index.php/rep
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
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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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http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://www.ufrgs.br/edu_realidade/
http://www.ufrgs.br/edu_realidade/
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced
https://www.pucrs.br/pesquisadores
https://www.pucrs.br/pesquisadores
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
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Revista Eletrônica de Educação (Reveduc-UFSCar)
A revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos receberá submissões de trabalhos de autores interessados na temática “Formação de 
professores alfabetizadores: políticas, saberes e práticas”.
Prazo para submissão: 20 de dezembro

Clique aqui para acessar mais informações sobre a revista

Revista Olhares – Revista do Departamento de Educação da Unifesp.
A revista lança a chamada para o dossiê: Violência Escolar, Direitos Humanos e 
Responsabilidade. Serão aceitos ensaios, artigos com pesquisas empíricas, e resenhas que 
abordem questões relativas à temática supracitada no sentido de tornar públicas a pesquisa 
e o pensamento capazes de oferecer formas de resistência do campo da educação frente ao 
avanço da violência como forma de relação entre os seres humanos dentro e fora da escola.
Prazo para submissão: 30 de dezembro

Clique aqui para acessar mais informações sobre a revista

Revista Saberes da Amazônia
A Revista de Ciências Jurídicas, Sociais e Humanas Saberes da Amazônia, da Faculdade 
Católica de Rondônia divulga chamada para submissão de artigos para publicação na 
próxima edição. Os interessados poderão enviar os artigos para submissão acessando o 
endereço eletrônico da Revista.
Prazo para submissão: 10 de dezembro

Clique aqui para acessar mais informações sobre a revista

Revista Triângulo
A revista é um periódico vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro com a missão de disseminar o conhecimento 
científico e incentivar debates acadêmicos nos campos de Fundamentos e das Metodologias 
Educacionais assim como das Políticas, dos Saberes e Práticas Educativas, da Formação de 
Professores e da Cultura Digital em interface com a Educação. 
Prazo para submissão: fluxo contínuo

Clique aqui para acessar mais informações sobre a revista

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/announcement
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/announcement
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/announcement/view/223
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/announcement/view/223
http://www.fcr.edu.br/ojs/index.php/saberesamazonia/about/submissions
http://www.fcr.edu.br/ojs/index.php/saberesamazonia/about/submissions
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/index
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/index
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Seminário discente - Educação & Resistência: reflexões sobre o papel da 
educação e da pesquisa no contemporâneo

“O Seminário de Discente e Egressos em Educação promovido e organizado pelo 
corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no intuito de envolver e 
refletir, de forma interdisciplinar, sobre os temas centrais: Docência e pesquisa, na 
transversalidade dos subtemas: Gênero, Bem-estar, Educação digital, Formação e 
Motivação.”

Prazo para submissão de resumos: 14 de dezembro de 2020
Datas: 12, 13 e 14 de janeiro de 2021
Local: PUCRS - via Zoom

Clique aqui para acessar as informações completas do seminário
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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https://docs.google.com/presentation/d/1iAi69O67BKTBS3hQJV1gQrwnUMFIer6is1guEHdFa-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iAi69O67BKTBS3hQJV1gQrwnUMFIer6is1guEHdFa-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iAi69O67BKTBS3hQJV1gQrwnUMFIer6is1guEHdFa-Y/edit?usp=sharing


A arte da pesquisa: descobertas científicas com Edison Hüttner
PUCRS Cultura
“No dia 18 de dezembro, sexta-feira, às 18h, a PUCRS Cultura promove live com bate-papo 
entre os pesquisadores Edison Hüttner e Ricardo Barberena. Na live, Hüttner falar sobre sua 
trajetória de pesquisa e suas mais recentes descobertas.”
Data: 18 de dezembro
Horário:  18h00

Clique aqui para acessar a live no perfil PUCRS Cultura no Facebook 

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

Clique aqui para acessar mais informações sobre o seminário 
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TÁ NA REDE
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https://www.facebook.com/pucrscultura/
https://www.facebook.com/pucrscultura/
https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/


INDICAÇÕES DE EVENTOS 
CULTURAIS ONLINE

Paisagens Possíveis - Experimento cênico 
online realizado pelo canal Comica 
Cultural - YouTube
Data: Terça-feira, 15 de dezembro
Horário: 20:00

CRIANDOCAST: Criando o seu Podcast 
do zero! - Sympla
Data: Sábado, 16 de janeiro de 2021
Horário: das 16:00 às 18:00

INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES

FILMES:
Margarita com canudinho - 2014 
(Disponível na Netflix)

Mistério no Mediterrâneo - 2019 
(Disponível na Netflix)

Tudo bem no natal que vem - 2020 
(Disponível na Netflix)

SÉRIES:
The Marvelous Mrs. Maisel - 2017 
(Disponível na Amazon Prime Video)

 As five - 2020  (Disponível na Globoplay)

O gambito da rainha- 2020 (Disponível na 
Netflix)

 

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO 
YOUTUBE

Nunca Te Pedi Nada - YouTube

Louie Ponto - YouTube

 Manual do Mundo - YouTube

Metaforando - YouTube

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE

The Sims™ Mobile – Apps no Google Play

Harry Potter: Enigmas & Magia – Apps no 
Google Play

June’s Journey - Um mistério de caça-objetos 
– Apps no Google Play
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https://www.youtube.com/channel/UCHurb-5G1DRyBcY-OdZb1bg
https://www.youtube.com/channel/UCHurb-5G1DRyBcY-OdZb1bg
https://www.sympla.com.br/criandocast-criando-o-seu-podcast-do-zero__1054837
https://www.sympla.com.br/criandocast-criando-o-seu-podcast-do-zero__1054837
https://www.youtube.com/channel/UCYWtYb0GcYrhDxOykcUpzJw
https://www.youtube.com/user/loouieee
https://www.youtube.com/user/iberethenorio
https://www.youtube.com/channel/UCh7TUTXojlE8vRtb-EnuDzw?app=desktop
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.simsmobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zynga.pottermatch&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zynga.pottermatch&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wooga.junes_journey_hidden_object_mystery_game&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wooga.junes_journey_hidden_object_mystery_game&hl=pt_BR&gl=US

