
O boletim de junho marca o final do primeiro semestre de 2021, 
com destaque para os eventos acadêmicos e chamadas para 
artigos para os próximos meses. 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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MEC destaca ações da CAPES no combate à COVID-19
“Ministério da Educação lançou balanço com o trabalho da pasta e de suas unidades vinculadas, como a Fundação, 
durante a pandemia.” Publicado: 06/05/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Prêmio CAPES recebe 1.376 teses de doutorado
“Este é o segundo maior número, desde sua primeira edição, em 2006.” Publicado: 12/05/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Fiocruz quer reduzir desigualdades na Amazônia Legal
“Fundação atuará no PDPG da Amazônia Legal com iniciativas científicas nas áreas da saúde e biologia.” 
Publicado: 24/05/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Curso ABC alcança 200 mil vagas
“Foram abertas 20 mil novas vagas. As 180 mil anteriores já foram preenchidas.” Publicado: 25/05/2021

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
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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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REVISTA DEBATES INSUBMISSOS
“A Revista Debates Insubmissos (ISSN: 2595-2803) do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação e 
Diversidade na América Latina, editada pelo Programa de Pós-graduação em Educação Contemporânea da 
Universidade Federal de Pernambuco em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de 
Coimbra, seleciona artigos livres e artigos em dossiês.”
Prazo de submissão: 

Edição Maio/Agosto 2021: até 10/06/2021
Edição Setembro/Dezembro 2021: até 10/10/2021

Clique aqui para mais informações

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: 20/06/2021

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

REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS
“Educação Unisinos tem como objetivo divulgar e colaborar na qualificação da produção científica da 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. Seu público-alvo são professores dos 
diferentes níveis de ensino e pesquisadores do campo da Educação.”
Prazo de submissão: 15/09/2021

Clique aqui para mais informações

REVISTA HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS
“Os estudos antropológicos sobre a deficiência nas ciências sociais são recentes no Brasil, ganhando maior fôlego a 
partir da última década. Este número temático sobre “Antropologia e deficiência” tem o objetivo de contribuir na 
consolidação de um recente e promissor campo de estudos antropológicos sobre o tema, a partir da reunião de 
trabalhos que considerem a deficiência em suas dimensões relacionais, políticas e interseccionais.”
Prazo de submissão: 30/09/2021

Clique aqui para mais informações
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
O Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) é um evento anual da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC).
Data: de 22 a 26 de novembro
Inscrições com desconto até 30 de setembro.

Clique aqui para mais informações

INOVAMUNDI 2021
O evento da Universidade FEEVALE busca estimular a produção, a divulgação e a discussão dos 
conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais desenvolvidos no contexto universitário e na 
educação básica
Inscrições: até 15 de julho

Clique aqui para mais informações

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

V CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO – CONBAlf
“O mundo não será o mesmo após esse momento de Pandemia”. É o que frequentemente se ouve. 
Nesse mundo, as escolas, sobretudo estudantes e professores, também não serão os mesmos. 
Mas há algo que não mudará: a necessidade de se oportunizar e garantir educação de qualidade 
para todos: crianças, jovens, adultos e idosos deste país. 
Inscrições: de 19 de junho a 17 de agosto.

Clique aqui para mais informações

5

EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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40ª Reunião da ANPEd Nacional
A 40ª Reunião Nacional da ANPEd terá como tema "Educação como prática de Liberdade: cartas 
da Amazônia para o mundo!”. Num momento que impõe desafios de grande magnitude em prol 
da vida e da ciência, fortalecer nossa Reunião Nacional em formato remoto é manter firme o arco 
de compromissos coletivos construídos ao longo de quatro décadas da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Por isso, em função da continuidade da Pandemia, o 
evento ocorrerá de forma totalmente virtual, sem se distanciar dos motivos e compromissos 
assumidos na definição da sede deste grande evento, o Programa de Pós-graduação em 
Educação da  Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com o FORPREd - Norte.

Live Pedagogos em Cena
Neste mês, nosso encontro é com o reconhecido e estimado professor Gaudêncio Frigotto. 
Pedagogo, Filósofo e sócio-fundador da ANPED, Gaudêncio é professor titular aposentado 
da UFF e professor associado da UERJ, onde coordena, em parceria, o grupo de pesquisa 
Trabalho, História, Educação e Saúde (THESE). É autor de diversas obras importantes, 
incluindo o clássico "A produtividade da escola improdutiva", "Educação e Crise do 
Capitalismo Real" e "Escola sem' partido", tendo orientado ainda mais de 100 teses e 
dissertações. Seus textos articulam temas como trabalho, educação e formação profissional 
contextualizadas política e economicamente a partir do referencial crítico-analítico do 
materialismo histórico dialético. A live será transmitida pelo Canal do Youtube Se inscreva no 
canal para receber as notificações de aviso no dia do evento.
Data: 08/06/2021

Mais Informações

VII Colóquio Internacional de Educação e II Seminário Nacional de Formação Docente

O Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade do Oeste de Santa Catarina promove, 
bienalmente, dois eventos acadêmico-científicos. Em 2021, em razão da pandemia, serão 
realizados, paralelamente, os dois eventos, em formato virtual: o VII Colóquio Internacional de 
Educação e o II Seminário Nacional de Formação Docente e Práticas de Ensino, com o tema central 
Formação de professores: desafios contemporâneos.
Data: 16, 17 e 18 de agosto.
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https://www.anped.org.br/content/40a-reuniao-nacional-set-out-2021-educacao-como-pratica-de-liberdade-cartas-da-amazonia-para
https://www.facebook.com/pedagogosemcena/
https://www.unoesc.edu.br/cursos/evento-single/vii-coloquiointernacional-%20de-educacaeo-e-ii-seminario-nacional-de-formacae


INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES

FILMES:
Mary Shelley - 2017 (Disponível na Netflix) - Filme que conta a história real da autora do livro 
Frankenstein e sua jornada de abandonos e perdas, tendo como pano de fundo seu 
relacionamento com Percy Shelley, que serviu de inspiração para sua obra prima, cuja autoria 
só foi reconhecida na segunda edição do livro.

A Escavação - 2021 (Disponível na Netflix) - filme baseado no livro de John Preston e em 
história real. Conta a história de um arqueólogo que embarca na escavação historicamente 
importante de Sutton Hoo, em 1938, onde é descoberta uma grande quantia de ouro em uma 
câmara mortuária de um navio enterrado. 

First Man - 2018 (Disponível na Amazon Prime) - conta a história de Neil Armstrong, primeiro 
astronauta a pisar na lua, em 1969. Trabalhando como piloto de testes da Aeronáutica 
Americana, ele se inscreve para ser um dos pilotos da NASA e consegue uma das vagas.

SÉRIES:

Fleabag - 2016 (Disponível na Amazon Prime) - Série de conta a história de uma 
personagem, seus obstáculos e ousadias de uma vida  adulta.
Merlí - 2015 (Original Netflix) - retrata a história de um professor de Filosofia, que dá nome à 
série, e tem métodos pouco convencionais para lecionar. 

 

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE

Acadêmica Pesquisa - o canal tem a missão 
de ajudar pessoas a atingir seus objetivos 
profissionais e pessoais por meio da educação, 
ampliando o nível de conhecimento necessário 
para alcançar a excelência acadêmica.

ANPEd - Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.

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://www.youtube.com/channel/UCMjYYy-2ZR8UPcCY8QHP_CA
https://www.anped.org.br/sobre-anped
https://www.meistertask.com/
https://pt.duolingo.com/
https://www.canva.com/pt_br/

