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Clique no título para ir direto à página
Boa leitura!
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.

INFORMAÇÕES CNPq & CAPES

CAPES e UEMA abrem 50 mil vagas para ensino virtual
“Como Produzir Videoaulas, Mediação em Educação a Distância (EaD), Desenho Didático para o Ensino On-line,
Multimeios em Educação e Psicologia na Educação são os temas oferecidos aos professores da educação básica e alunos
de licenciatura” Publicado: 01/02/2021

Clique aqui para acessar a notícia
CNPq lança 18ª edição do Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica
“Para cada uma das categorias - Bolsista de Iniciação Científica e Bolsista de Iniciação Tecnológica - serão premiados até
três bolsistas, sendo um para cada grande área do conhecimento - Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e
Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.” Publicado: 01/02/2021

Clique aqui para acessar a notícia
Curso de Prática de Produção de texto libera novos módulos.
“A iniciativa é uma parceria entre a CAPES e o MEC voltada à capacitação e valorização de professores” Publicado:
05/02/2021

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

2

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Fevereiro/2021 – nº 2 – Programa de Pós-Graduação em Educação

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 Labor
O principal objetivo da Revista é difundir o conhecimento produzido pelos programas de pós-graduação nas
áreas Educação e Ensino. Tem a missão de promover o debate da pesquisa acadêmica, sobretudo em sua
perspectiva crítica, publicando artigos originais inéditos e de revisão. Destina-se a pesquisadores, docentes e
estudantes da pós-graduação, bem como a profissionais da Educação Básica, do Ensino Superior e áreas afins.
Chamada para dossiê “Educação e capitalismo no Brasil: temas clássicos e problemas atuais”.
Prazo de submissão: 25/02/2021.
Clique aqui para mais informações

Revista Olhar de Professor
Periódico acadêmico, de fluxo contínuo proposto pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG (Paraná,
Brasil). A revista aceita artigos científicos e, conforme o fluxo existente, reflexões sobre experiências
pedagógicas significativas, resenhas, entrevistas e textos de palestras proferidas que tragam a produção de
pesquisadores ligados à pesquisa e a docência na grande área da educação. Chamada de trabalhos para o
caderno temático Práticas artísticas contemporâneas, crianças e docência: experiências estéticas do
tempo presente.
Prazo de submissão: 05/03/2021
Clique aqui para mais informações

Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco
É um periódico quadrimestral, versão eletrônica, vinculada a Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Univasf). Aceita artigos inéditos oriundos de pesquisas científicas, de revisões sistemáticas, de estudos teóricos
e de relatos de experiências, além de entrevistas e resenhas de livros. O objetivo principal é divulgar pesquisas
e estudos vinculados ao campo da educação, em perspectiva interdisciplinar. Chamada de trabalhos para o
“Dossiê Metodologias de Ensino na Formação de Professores que Ensinam Matemática”.
Prazo de submissão: até 15/02/2021
Clique aqui para mais informações

Cenas Educacionais
A Cenas Educacionais (CEDU) é uma publicação eletrônica vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Ensino, Linguagem e Sociedade do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia.
A CEDU objetiva fomentar e divulgar produções científicas sobre Ensino, Educação e Interdisciplinaridade, três
grandes áreas que configuram o escopo da revista. Chamada de trabalhos para o “Dossiê Temático
Tecnologias no Contexto Educativo: abordagens comunicativas, autocríticas e (re)construtivas”.
Prazo de submissão: 28/02/2021
Clique aqui para mais informações

es
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
I Colóquio de Educação Internacional para o Sul Global (CEISG) | I Colóquio de Educação
Internacional para o Sul Global (CEISG) - GECAL-UnB
“A proposta de um evento internacional na área da Linguística Aplicada Crítica (LAC) e com
interfaces com outras áreas e campos de investigação (Educação Internacional, Relações
Internacionais, Educação, Linguística, Sociolinguística, Pedagogia Crítica, Análise do Discurso
Crítica, etc), atesta a indisciplinariedade, transdisciplinariedade e multidisciplinaridade como
características preponderante neste evento, além de sua relevância ao abranger um vasto campo
de profissionais que atuam na formação de professores de línguas, na educação internacional e
em políticas linguísticas, em especial do ensino de línguas, desde o Ensino Fundamental ao
Ensino Médio e Superior, visando promover o desenvolvimento e o compartilhamento de
pesquisas, o que traz contribuições para pesquisadores, educadores e formadores de professores.”
Prazo para inscrição de comunicações: 15 de fevereiro de 2021
Outros Prazos: As inscrições para OUVINTES e para os MINICURSOS estarão abertas até o dia
28 de fevereiro. São 10 minicursos. Confira as propostas no site
Datas: 01, 02 e 03 de março de 2021
Local: Evento online!!!
Clique aqui para mais informações

IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica: Profissão docente em questão
“Colóquio nacional promovido pelo Grupo de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade na
Educação Básica – DIVERSO, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC, da Universidade do Estado da Bahia –UNEB. O DIVERSO vem
produzindo suas pesquisas dando ênfase às discussões sobre políticas de formação docente,
profissionalização, práticas pedagógicas e diversidade na Educação Básica, nos seus distintos
níveis e modalidades de ensino. O evento tem como objetivo articular pesquisadores(as),
professores(as) da Educação Básica e estudantes de graduação e pós-graduação no debate
epistêmico-político sobre questões contemporâneas que envolvem a Profissão docente na crise
sócio político, sanitária e educacional do país.”
Prazo para submissão de trabalhos: 12/02/2021
Datas: 17,18 e 19 de março
Local: Evento online!!!
Clique aqui para mais informações
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TÁ NA REDE

Chamada Número Temático: Corpos, gêneros e sexualidades em meio ao caos:
(sobre)vivências em de pandemia
“O dossiê temático “Corpos, gêneros e sexualidades em meio ao caos: (sobre)vivências em
tempos de pandemia” busca organizar trabalhos voltados para uma reflexão sobre os efeitos
sociais da pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo. A intenção é apresentar um panorama
de textos de diferentes áreas do conhecimento e abarcando perspectivas teórico-metodológicas
distintas, que fomentem discussões focalizadas principalmente na constituição de nossos
corpos, gêneros e sexualidades em tempos de reconfigurações sociais desencadeadas pela
pandemia da COVID-19.”
Prazo de submissão: 30/04/2021
Clique aqui para mais informações

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 mais informações
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INDICAÇÕES DE EVENTOS
CULTURAIS ONLINE
A Nova Era da Oficina de Teatro Para
Iniciantes
Datas: de 15 de fevereiro a 5 de março
Evento online e gratuito
Clique aqui para mais informações

VISITA AL MUSEO NACIONAL DE
BELLAS ARTES DE BUENOS AIRES
Data: terça-feira, 23 de fevereiro
Horário: das 19:00 às 20:00
Evento online e gratuito
Clique aqui para mais informações

INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Soul - 2020 (Disponível na Disney+)
Mulan - 2020 (Disponível na Disney+)
Vovó saiu do armário - 2020 (Disponível na
Netflix)

SÉRIES:
Killing Eve - 2018 (Disponível na Globoplay)
Mãe só tem duas - 2021 (Disponível na
Netflix)
WandaVision - 2021 (Disponível na Disney
Plus)

INDICAÇÕES DE JOGOS ONLINE
Animal Crossing: Pocket Camp - Apps on
Google Play
Sonic the Hedgehog™ Classic - Apps on
Google Play
Trivia Crack Adventure - Apps on Google Play

INDICAÇÕES DE CANAIS NO
YOUTUBE
Hysteria - YouTube
Jamylegus - YouTube
Nátaly Neri - YouTube
Nath Finanças - YouTube
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