
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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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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CAPES lança edital para doutorado pleno nos Estados Unidos
“O documento corresponde a duas chamadas, cada uma oferecendo até 10 bolsas.” Publicado: 06/04/2021

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES investirá R$ 13 milhões em projetos na Alemanha
“Serão financiadas até 30 iniciativas no país germânico; Fundação concederá bolsas de pós-doutorado e de 
doutorado-sanduíche.” Publicado: 12/04/2021

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES apoia a pós-graduação no Brasil e no mundo
“Fundação investe na formação de professores da Educação Básica.” Publicado: 28/04/2021

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES e ANPG debatem o protagonismo do pesquisador
“Principal tema foi a recomposição da comissão que estuda e propõe os textos dos Planos Nacionais de Pós-Graduação.” 
Publicado: 04/05/2021

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

  

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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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

3

INFORMAÇÕES

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO!
Dúvidas sobre o Qualis? Clique aqui para saber mais!
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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 SIMBIÓTICA
A banalização de tecnologias em nossa vida cotidiana criou volumes sem precedentes de dados 
sobre nossos comportamentos em sociedade. Esse “Big Data” abriu novas oportunidades 
estimulantes para cientistas sociais trabalharem em direção a uma compreensão ao mesmo 
tempo quantitativa, qualitativa e computacional de sistemas sociais complexos. Neste cenário 
surge uma nova disciplina conhecida como Ciência Social Computacional (CSC), uma 
investigação multidisciplinar do universo social em várias escalas, desde atores individuais até os 
maiores agrupamentos. Para o dossiê Ciência Social Computacional: Um novo paradigma 
para as Ciências Sociais? a revista solicita as submissões que tratem das questões e tensões 
epistêmicas que emergem nesse novo campo de investigação, mas também aquelas que buscam 
novas maneiras de pensar propositiva e criticamente as pesquisas e metodologias de Ciência 
Social Computacional em termos empíricos, teóricos e analíticos.

Prazo de submissão: Agosto de 2021
Clique aqui para mais informações
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I COLÓQUIO TRANSDISCIPLINAR SOBRE OS 130 ANOS DA ENCÍCLICA PAPAL RERUM 
NOVARUM: ÁGUAS PASSADAS E NOVOS HORIZONTES
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS convida para o I Colóquio Transdisciplinar 
sobre os 130 anos da Encíclica Papal Rerum Novarum.
Horário: Das 09h45min às 11h30min
Palestra Gratuita.

Clique aqui para a sala ZOOM do evento

LEITURAS DA LÓGICA DE HEGEL V
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS convida para o seminário sobre as Leituras 
da Lógica de Hegel.
Datas: de 26 a 27 de maio.
Palestras Gratuitas

Clique aqui para a sala ZOOM do evento

CUICIID (Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación 
y Docencia)
Este ano aconte o XI CUICIID. O evento também está fazendo chamado para artigos e terá seus 
resultados publicados na revista SCOPUS, BIBLIOTECAS ANALES DE INVESTIGACIÓN. A data 
limite para a submissão de artigos é o dia 17 de maio.
Data evento: 06 e 07 de outubro.
Valor médio: 50€

Clique aqui para mais informações
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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https://pucrs.zoom.us/j/92100423403?pwd=TTJvYXJWMTV2WTNPZVJpa2FScmRFZz09
https://bit.ly/2CHBr8F
https://cuiciid.net/
https://cuiciid.net/
http://revistas.bnjm.cu/index.php/BAI
https://cuiciid.net/


Semana do Orgulho Geek
O Dia do Orgulho Nerd é comemorado dia 25 de maio, a data também é chamada de Dia do 
Orgulho Nerd ou Dia da Toalha. O evento será gratuito e contará com palestras que discutem 
temas importantes como a questão das mulheres dentro do universo nerd.

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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TÁ NA REDE

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

https://www.sympla.com.br/semana-do-orgulho-geek---nerds-e-mercado---um-tema-por-dia__1193409
https://www.sympla.com.br/semana-do-orgulho-geek---nerds-e-mercado---um-tema-por-dia__1193409
https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-_KmXNqVCL9XGIt1D6n0GmCOev9xMV1Ljz8VNcaIBCt0qLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-_KmXNqVCL9XGIt1D6n0GmCOev9xMV1Ljz8VNcaIBCt0qLw/viewform


INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES

FILMES:
Passageiro Acidental - 2021 (Original Netflix) - Filme do diretor brasileiro Joe Penna 
mostra uma expedição que pretende colonizar Marte, mas é surpreendida com um 
passageiro inesperado. 

Comandante Arian - 2018 (Disponível na Libreflix) - Documentário sobre uma jovem que 
lidera um exército de mulheres contra o ISIS na Síria.

Radioactive - 2019 (Disponível na Netflix) - filme conta a história da brilhante cientista 
Marie Curie, prêmio Nobel e descobridora da radioatividade, descoberta que lhe custaria 
muito caro. 

SÉRIES:
Cidade Invisível - 2020 (Disponível na Netflix) - Série de ficção que mistura investigação 
policial com personagens do folclore brasileiro.

Yasuke - 2021 (Original Netflix) - Animação conta a história de Yasuke, o primeiro samurai 
negro.

 

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE

La Pulla - É um canal sobre comentários 
políticos a respeito daquilo que acontece na 
Colômbia. Diante das atuais manifestações 
pode ser um bom lugar para se informar sobre a 
conjuntura daquele país. 

Flor e Manu - O casal Flor e Manu tem 
conversas francas e engraçadas sobre nossos 
afetos e a relação em sociedade.

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.
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https://libreflix.org/
https://www.youtube.com/channel/UCu2cUfy1hmjlcfZHzvVuEgg
https://www.youtube.com/channel/UC4W6VRiFbvvZncWAv7T65FA
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https://pt.duolingo.com/
https://www.canva.com/pt_br/

