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EDITORIAL
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.
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contribuições sobre eventos acadêmicos, revistas, periódicos e
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Clique no título para ir direto à página
Boa leitura!
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.

INFORMAÇÕES CNPq & CAPES
Pós-graduação não parou na pandemia
“Presidente da CAPES observa que foram feitas adaptações, mas os trabalhos continuaram.” Publicado: 09/12/2020

Clique aqui para acessar a notícia
Curso ABC abre mais 40 mil vagas para alfabetizadores
“Capacitação gratuita agora tem 80 mil vagas para profissionais da educação, que atuam na alfabetização de crianças, e
estudantes de licenciaturas.” Publicado: 24/12/2020

Clique aqui para acessar a notícia
Atualizações sobre a Chamada CNPq Nº 25/2020
Apoio à pesquisa científica, tecnológica e de inovação: bolsas de mestrado e doutorado.
“Divulgação do resultado final no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet: 12/01/2021”
Publicado: 12/2020

Clique aqui para acessar a notícia
Comunicado CNPq: prorrogação de bolsas de mestrado e doutorado com encerramento em janeiro e
fevereiro de 2021
“Medidas para garantir a continuidade das pesquisas na pós-graduação.” Consulte a sua/seu orientador(a).
Publicado: 23/12/2020

Clique aqui para acessar a notícia
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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 CADERNOS DO APLICAÇÃO
Chamada pública para envio de trabalhos podem ser apresentados em forma artigos,
ensaios, relatos de experiência, revisões de literatura e resenhas para o dossiê “Juventudes
e Educação”
Prazo de submissão: 31 de janeiro de 2021
Clique aqui para acessar mais informações

REVISTA TRAMA
Com a temática “Práticas de estágio(s) em discussão”, esta edição pretende congregar
pesquisas que tragam elementos para (re)pensar e problematizar o papel do estágio
supervisionado nos cursos de licenciaturas. Também, abre-se o espaço para contribuições a
cerca de experiências a partir de projetos como PIBID e Residência Pedagógica, bem como
outros projetos voltados à experiência da prática docente na universidade e/ou outros
espaços escolares.
Prazo de submissão: 30 de janeiro de 2021
Clique aqui para acessar mais informações

REVISTA OLHAR DE PROFESSOR
Chamada de trabalhos para o caderno temático: Práticas artísticas contemporâneas, crianças
e docência: experiências estéticas do tempo presente. O caderno temático tem como objetivo
reunir estudos, investigações e informes que apresentem uma discussão teórica ou empírica
atualizada sobre as relações entre as práticas artísticas contemporâneas (arte, arquitetura,
desenho, artesania...), as crianças e a docência.
Prazo de submissões: 15 de janeiro de 2021
Clique aqui para acessar mais informações

REVISTA DA UFMG
A revista é uma publicação semestral da Universidade Federal de Minas Gerais e tem como
objetivo principal abordar temáticas específicas, numa perspectiva interdisciplinar, podendo
divulgar também resultados de pesquisas e de produções teóricas e artísticas diversas. A
Universidade e os Novos Tempos é o tema central da próxima edição, para a qual
convidamos interessados e interessadas para submeter contribuições.
Prazo de submissões: 20 de janeiro de 2021
Clique aqui para acessar mais informações
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

Seminário discente PPGEDU PUCRS
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.”
Datas: 12, 13 e 14 de janeiro de 2021
Local: PUCRS - via Zoom
12/01/2021
Atividades: abertura oficial, palestra e lançamento de livros

Link único do dia 12/01 para o Zoom (14h até 17h30min):
https://pucrs.zoom.us/j/92170085920?pwd=b1Z6OTVHSGhYNThUc0dlVUgvZHNoUT09

13/01/2021
Atividades: mesas de egressos e palestra

Link único do dia 13/01 para o Zoom (08h30min até 18h):
https://pucrs.zoom.us/j/97982958851?pwd=QXVQYkFnSnAwVG5ROG56d0Zsa0JjZz09

14/01/2021
Atividades: mesas de debate dos Grupos de Trabalho – GT e palestra de encerramento

Link para as salas dos GTs no Zoom (14h até 17h30min:
https://pucrs.zoom.us/j/94457841135?pwd=VE42NVlEempBOU5GaG0zeVNxRnNEdz09

Link para a palestra de encerramento (19h até 20h):
https://pucrs.zoom.us/j/99946624718?pwd=a0M2TWlCSEJUblRiK0MrRHRmOVgrUT09

Clique aqui para acessar as informações completas do seminário
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TÁ NA REDE

Curso de extensão: escre (vivências) pedagógicas na educação infantil
O curso de extensão tem como foco as etapas da Educação Infantil, buscando pensar
diferentes modos de aprender e ensinar a partir das experiências pedagógicas, sendo
um curso de verão de curta duração para profissionais da Educação.
Inscrições: até 13 de janeiro.
Clique aqui para acessar mais informações

X Encontro nacional de educação e II Seminário de educação inclusiva
O X Encontro Nacional de Educação e o II Seminário de Educação Inclusiva, da Unemat,
Campus de Sinop, propõe reunir em 4 dias de palestras, mesas redondas,
comunicações e minicursos, pesquisadores, docentes da educação básica e superior,
discentes universitários, gestores educacionais e a sociedade de modo geral, para
refletir sobre temas educacionais atuais e emergentes que implicam na organização e
realização das atividades formativas dos cursos de Pedagogia, demais Licenciaturas e
Pós-graduação na área da Educação Inclusiva.
Inscrições: até 19 de janeiro.
Data: de 20 a 23 de janeiro.
Horário: das 19 horas às 23 horas
Clique aqui para acessar mais informações
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INDICAÇÕES DE EVENTOS ONLINE
Fórum Social Mundial https://wsf2021.net/
Data: 23 a 31 de janeiro de 2021.

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,
DOCUMENTÁRIOS E SÉRIES
FILMES:
A Voz Suprema do Blues - 2020
(Disponível na Netflix)
Os 7 de Chicago - 2020 (Disponível na
Netflix)
DOCUMENTÁRIOS:
Gabo: a criação de Gabriel Gárcia
Márques - 2015 (Disponível na Netflix)
Indústria Americana - 2019 (Disponível na
Netflix)
SÉRIES:
Fleabag - 2016 (Disponível na Amazon)
A Vida e a História de Madam C. J. Walker
- 2020 (Disponível na Netflix)

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE

INDICAÇÕES DE CANAIS NO
YOUTUBE

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

TV Boitempo https://www.youtube.com/c/TVBoitempo/feat
ured
Seja PhD https://www.youtube.com/c/sejaphd/featured
Tempero Drag https://www.youtube.com/c/TemperoDrag/fe
atured
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