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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

EDITORIAL
A edição de fevereiro do Boletim Acadêmico do ano de 2021
marca o retorno das atividades acadêmicas do primeiro
semestre, com destaque aos editais e cursos online oferecidos
pela CAPES e CNPq, além dos eventos acadêmicos previstos
para as próximas semanas. 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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INFORMAÇÕES CNPq & CAPES
CAPES vai padronizar mobilidades acadêmicas internacionais
“Fundação estuda marcar viagens sempre para março e setembro e operar somente com euro, na Europa, e dólar, em
outros países.” Publicado: 09/03/2021
Clique aqui para acessar a notícia

Lançado Prêmio CAPES de Tese 2021
“Serão selecionadas até 49 teses de doutorado defendidas no Brasil, em 2020.” Publicado: 11/03/2021
Clique aqui para acessar a notícia

CAPES lança revista de divulgação de pesquisas científicas
“A pós-graduação brasileira na luta contra a COVID-19 é o tema dessa primeira edição. Solenidade será transmitida no
YouTube” Publicado: 11/03//2021
Clique aqui para acessar a notícia

A escola em tempos de pandemia
“Para minimizar os impactos da COVID-19, a CAPES abriu 300 mil vagas em cursos para apoiar professores no uso de
ferramentas digitais” Publicado: 15/03/2021
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
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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 INTERAÇÕES SOCIAIS
O dossiê Mídias Digitais e Pesquisa Social: desafios e potencialidades da Revista Interações
Sociais, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), pretende reunir trabalhos que articulem
as particularidades dos objetos digitais e dos usos sociais das mídias digitais na construção de
hipóteses acerca das formas contemporâneas de mediatização, avaliando criticamente as
possibilidades e desafios colocados pela tecnologia e seu emprego na pesquisa social. O digital
tem sido incorporado de forma significativa pelas Ciências Sociais, no Brasil, sobretudo a partir
da década de 2010, possibilitando a renovação de olhares e perspectivas teóricas e
metodológicas em diversos campos, temas e abordagens de investigação.
Prazo de submissão: 30/05/2021
Clique aqui para mais informações

REVISTA INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO E TERRITORIALIDADE – RIET
O ano de 2020 inaugurou um novo contexto educacional a partir da chegada da Pandemia da
COVID-19. Imposições de ensino remoto; precarização do mercado de trabalho; adiamento da
data do ENEM; Novo Fundeb; e diferentes experiências educativas, são elementos que estão
marcando este momento e ao mesmo tempo, aprofundando as desigualdades do cenário
educacional. Neste sentido, a RIET apresenta o dossiê “Educação em tempos de Pandemia” e
convida pesquisadores a enviarem artigos que versem sobre essa temática enfatizando as
consequências da COVID-19 sobre a educação básica e o ensino superior, sobre o
estabelecimento de práticas pedagógicas possíveis em contextos de pandemia e o olhar sobre as
políticas públicas para a educação no Brasil e no mundo.
Prazo para submissão: 15/04/2021
Clique aqui para mais informações
REVISTA COMMUNITAS
A revista está com chamada aberta para o dossiê “Territórios Curriculares: EJA, diferenças e
contemporaneidades”. A proposta busca pensar que a educação, as diferenças são inevitáveis
e desejáveis, e estão quase sempre bastante perceptíveis em turmas de Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Nelas encontramos a ocorrência de diferenças de diversas ordens, diretamente
relacionadas à própria diversidade inerente ao conjunto de seres humanos, quer sejam pessoais,
quer sejam referentes a questões externas, inclusive o pertencimento a determinadas
comunidades (BARROS, 2016). O reconhecimento da inevitabilidade da ocorrência destas, e
diversas outras diferenças, em salas de aula da EJA, a revestem de uma série de problemáticas
contemporâneas que envolvem questões curriculares, formações dos profissionais que nela
atuam, práticas pedagógicas, entre tantas outras que são fortemente influenciadas por políticas
educacionais.
Prazo para submissão: 01/04/2021 a 30/07/2021
Clique aqui para mais informações
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

I JORNADA INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO E ENSINO EM MOMENTOS DE
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS: PASSADO E PRESENTE
O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Ensino na Medievalidade,
Modernidade e Contemporaneidade (GPEMC) do campus de Paranavaí da Universidade Estadual
do Paraná (Unespar). Inscrições até o dia 25. Submissão de artigos científicos até o dia 10.
Data do evento: 26, 27 e 28 de abril.
Palestras Gratuitas.
Clique aqui para mais informações

VIDA COMO FORÇA CRIATIVA: EDUCAÇÃO E FILOSOFIA COMO POTÊNCIA DO EXISTIR
A proposta do evento é exercitar o pensamento para a criação de espaços-tempos que nos
desloquem e nos assentem em movimentos de pensamentos outros – pensamentos que possam
afirmar a vida naquilo que a vida é.
Datas: de 05 a 09 de abril.
Palestras Gratuitas
Clique aqui para mais informações
O VALOR DA CIÊNCIA: DIÁLOGO NOBEL BRASIL
O evento tem por intuito promover uma discussão sobre a importância da ciência para a sociedade
e de políticas públicas baseadas no conhecimento científico; principalmente em tempos de crise,
como o que atualmente enfrentamos.
Data evento: 08 de abril.
Palestra gratuita
Clique aqui para mais informações
XV WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY – WIT 2021
O Women in Information Technology é uma iniciativa da SBC para discutir os assuntos
relacionados a questões de gênero e a Tecnologia de Informação (TI) no Brasil – histórias de
sucesso, políticas de incentivo e formas de engajamento e atração de jovens, especialmente
mulheres, para as carreiras associadas à TI. Organizado na forma de apresentação de trabalhos,
palestras convidadas e painéis, o workshop é centrado em debater problemas relacionados à
mulher e ao seu acesso à área de Computação e das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs), tanto do ponto de vista de mercado de trabalho quanto de inclusão e alfabetização digital.
Os temas abordados se concentram na necessidade de educar, recrutar e treinar mulheres, como
uma política estratégica para o desenvolvimento e competitividade nacional e regional.
Prazo submissão de trabalhos: 16/04/2021
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

II Seminário de Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos
“Este seminário tem como objetivo a aproximação da Filosofia às Relações Internacionais, a fim
de melhor compreender a política internacional do pós-guerra fria, com destaque aos
desdobramentos contemporâneos de uma realidade global que traz desafios ao modelo
liberal-democrático. A convocação está aberta a todos os professores, pesquisadores e
estudantes de graduação e pós-graduação”.
Prazo de submissão: 02/05/2021
Datas: 09 e 10 de junho de 2021
Clique aqui para mais informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Linha de Montagem - 1980 (Disponível no Libreflix) - O filme registra as grandes greves
dos metalúrgicos em 1978, 1979 e 1980, mostra os bastidores da luta sindical e
acompanha de perto a ascensão de Lula como líder dos trabalhadores neste período.
Comandante Arian - 2018 (Disponível na Libreflix) - Documentário sobre uma jovem que
lidera um exército de mulheres contra o ISIS na Síria.
Cub@ - 2018 (Disponível na Libreflix) - Documentário que discute a inserção da
tecnologia na ilha caribenha.

SÉRIES:
Cidade Invisível - 2020 (Disponível na Netflix) - Série de ficção que mistura investigação
policial com personagens do folclore brasileiro.
Resist - 2020 (Disponível no YouTube) - Série sobre o sistema judiciário racista nos EUA
e os grupos de ativistas que lutam para mudá-lo.

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES
MEISTER TASK - Plataforma para
organização de tarefas.
DUOLINGO - Aplicativo para quem quer
aprender outro idioma.
CANVAS - Site para criar peças gráficas para
as redes sociais, powerpoints ou para
impressões como cartões de visita e etc.

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE
Nubia e Hijos - O canal mostra a rotina de uma
família colombiana que virou youtuber e tem
usado a mídia para falar das lutas campesinas.
Flor e Manu - O casal Flor e Manu tem
conversas francas e engraçadas sobre nossos
afetos e a relação em sociedade.
Larica Vegana - Dicas de pratos rápidos,
baratos e saudáveis.
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