
O novo semestre começa com a expectativa do retorno às aulas 
presenciais em algumas disciplinas. Queremos reforçar a 
necessidade de mantermos os cuidados básicos, mesmo que 
estejamos vacinados, e desejar a todas e todos um excelente 
início de semestre.

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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INFORME CNPQ: Atualização sobre o retorno do acesso aos sistemas
“Disponível o acesso aos currículos da Plataforma Lattes”.  Publicado: 03/08/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Audiência no Senado: CAPES oferece bolsas para estudos sobre reflexos da pandemia
“Em audiência do Senado, presidente da Fundação falou sobre diagnósticos e soluções para consequências da 
COVID-19”. Publicado: 15/07/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Abertas inscrições para leitores em universidades estrangeiras
“Candidatos serão selecionados para difundir a língua portuguesa falada no Brasil, a literatura, a cultura e o ensino 
superior do País.” Publicado: 15/07/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Cursos de práticas de aulas virtuais estão com inscrições abertas
“Parceria entre a CAPES e a Uema oferece 300 mil vagas em cinco cursos”.  Publicado: 14/06/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Clique aqui para acessar o site da CAPES

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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mailto:tiago.santos@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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http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
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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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http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
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REVISTA SUL-SUL DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - DOSSIÊ VOL. 02 N. 02 
"EPISTEMOLOGIAS E ATIVISMOS LÉSBICOS NO SUL GLOBAL"
O dossiê em questão é coordenado por Simone Brandão Souza (doutora pelo Programa Multidisciplinar de 
Pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia-UFBA ), por Suane Felippe 
Soares (doutora e mestra pelo Programa em Associação Ampla de Pós-Graduação em Bioética, Ética 
Aplicada e Saúde Coletiva PPGBIOS -UFRJ/UFF/UERJ/FIOCRUZ) e por Maria Aparecida Silva (pós 
doutoranda do Programa de Estudios Posdoctorales PEP da Universidad Nacional de Tres de Febrero- 
UNTREF Buenos Aires- Argentina). Abaixo seguem os cards de divulgação em inglês, espanhol e 
português. A publicação ocorrerá em 30 de setembro do corrente ano. 
Prazo submissão: até 15 de agosto de 2021.

Mais informações
CONFERÊNCIA IBERO-AMERICANA WWW/INTERNET 2021
A conferência Ibero-Americana WWW/Internet 2021 pretende focar os principais aspectos relacionados 
com a WWW e a Internet. A WWW e a Internet tiveram um crescimento significativo nos últimos anos. 
As preocupações já não se centram apenas nos aspectos tecnológicos e torna-se notório o despertar para 
outros aspectos. Esta conferência pretende abordar ambos os aspectos, tecnológicos e não tecnológicos 
relacionados com este desenvolvimento.
Prazo submissão: 3 de setembro de 2021.

Mais informações
REVISTA VOZES DOS VALES
A vozes completa uma década de existência na comunicação científica, em 2021, e tem como objetivo 
auxiliar discentes doutorandos(as) e/ou doutores(as) de área Multidisciplinar a divulgarem as suas 
pesquisas acadêmicas à sociedade, gratuitamente. Difusão de Pesquisas Científicas Educacionais. O 
público - alvo (Pesquisadores): Discentes dos Programas de Doutorado e/ou Docentes Doutores(as).
Prazo de submissão: 02/08/2021 a 12/08/2021 e/ou 15 primeiros artigos científicos submetidos neste 
período definido.

Mais informações
XIII EDEA - ENCONTROS E DIÁLOGOS COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL- 
FORMULÁRIO AVALIADORES E MEDIADORES DE GT.
O formulário tem como objetivo identificar avaliadores e/ou mediadores para o XIII Encontro e 
diálogos com a Educação Ambiental (EDEA) que acontecerá entre os dias 25 e 30 de outubro de 2021 e 
terá como tema: "Precisamos falar de cotidianos!". Caso tenha interesse em participar solicitamos o 
preenchimento correto das informações e seu posterior envio. Os trabalhos serão enviados para 
avaliação a partir do dia 10 de agosto, com previsão para término em 30 de setembro.
Este formulário aceitará respostas até 06/08/2021. Contato: edea.cientifica2@gmail.com
Link formulário: XIII EDEA - Encontros e diálogos com a Educação Ambiental- Formulário 
avaliadores e mediadores de GT (google.com)

Mais informações

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

https://revistas.ufob.edu.br
https://ciawi-conf.org/pt/chamada-de-trabalhos-em-portugues/
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https://www.edeafurg.com/grupos-de-trabalhos
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III MOLA – MOSTRA LATINO-AMERICANA DE ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Mostra ocorrerá de 25 até 30 de outubro, em formato exclusivamente digital. Os/as 
interessados/as em participar do evento deverão realizar a inscrição entre 1º de agosto e 12 de 
setembro de 2021. Para maiores informações sobre o evento, bem como verificar o edital, as 
especificações e as categorias, acessar o site  na aba “Inscrições” e acompanhar o perfil do evento no 
Instagram https://instagram.com/mostralatinaea?utm_medium=copy_link  e no Facebook  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071184427885.

Mais informações
IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, CURRÍCULO E 
EDUCAÇÃO JURÍDICA - “IMAGENS PARA RESISTIR EM NOME DA DEMOCRACIA”
promovido por uma parceria entre a Universidade Federal de Pelotas, representada pela Faculdade 
de Educação – Programa de Pós- Graduação em Educação e a Faculdade de Direito – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, e a Universidade Federal do Rio Grande, por meio do Programa de 
Pós-Graduação em Direito e Justiça Social, a ser realizado no formato virtual no período de 19 a 30 
de agosto de 2021.
Inscrições gratuitas!

Mais informações

CICLO DE PALESTRAS SOBRE FEMINISMO, GÊNERO, SEXUALIDADE E LGBTQIA+
Na sexta-feira, dia 20 de Agosto, às 17:00 h, a Profa. Dra. Juliana Aggio (Filosofia, UFBA) "Relato 
crítico de si: Foucault e Butler".
 https://pucrs.zoom.us/j/94010844080?pwd=YW5nNEVieVJPSUVkK3UrT2FrNVNXdz09

Palestras transmitidas e postadas no YouTube: https://www.youtube.com/user/NythamardeOliveira

CICLO DE CONFERENCIAS RUMBO AL XVI ENCUENTRO DE ANÁLISIS POLÍTICO 
DE DISCURSO “LO POLÍTICO Y LA CONTINGENCIA: AFECTIVIDAD Y EDUCACIÓN”
El cual tendrá verificativo del 23 al 27 de agosto del 2021 (de 17:00 a 19:00 h), en el que 
participarán la Dra. Rosa Nidia Buenfil Burgos, el  Dr. Daniel Guillermo Saur Moyano, el Dr. 
Octavio César Juárez Némer, la Dra. María Marcela González Arenas y la Dra. Mónica García 
Contreras.

Mais informações
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DIREITAS, FASCISMOS, BOLSONARISMOS
Organizado pelo departamento de Filosofia da PUC-Rio e pelo Grupo de Pesquisa 
Materialismos,pretende discutir tal fenômeno a partir do máximo de pluralidades interpretativas da 
atualidade. É um convite à reflexão sobre o movimento político no Brasil hoje, suas origens, alcance, 
danos e consequências futuras.

Mais informações
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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Agora o nosso Programa de Pós-Graduação em Educação é associado da CLACSO 
(Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais), uma instituição internacional não 
governamental, criada em 1967 por iniciativa da UNESCO. Eventualmente informaremos 
aqui no boletim promoções e eventos ofertados pela CLACSO.

• Especialização e curso internacional Memórias coletivas, direitos humanos e 
resistências.
A Especialização e o Curso Internacional Memórias Coletivas, Direitos Humanos e 
Resistências analisa as ações de relembrar, problematiza as versões do passado e 
promove a construção de novas interpretações e significados para alimentar diferentes 
formas de subjetivação social.
PARA SE INSCREVER CLIQUE AQUI

• Grupos de Trabalho CLACSO: Agenda de Agosto.
A CLACSO oferece no mês de Agosto mais de 35 atividades, fóruns e painéis, todos de 
acesso livre e gratuitos.
PARA ACESSAR CLIQUE AQUI
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https://sistemas.clacso.org/inscripciones/formacion/inicio.php?inscrip=ca&car=1
https://www.clacso.org/agenda-de-grupos-de-trabajo-agosto-2021/


INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Os Antifascistas - Este documentário de 2017 fala sobre a ascensão da extrema-direita na 
Europa e mostra os bastidores da mobilização dos grupos antifascistas.

Absorvendo o Tabu - Este documentário vencedor do Oscar em 2019 retrata a Índia rural, 
onde o estigma da menstruação persiste e mulheres passam a produzir absorventes com a 
chegada de uma nova máquina no vilarejo.

Hermanoteu na Terra de Godah - Uma comédia teatral que retrata a história de 
Hermanoteu, um hebreu que recebe uma missão divina e acaba passando por situações 
muito engraçadas em um enredo que remonta histórias do Antigo e Novo Testamento. 

SÉRIES:
Vidrados - Dez vidraceiros competem por um prêmio em dinheiro. Eles são desafiados a fazer 
esculturas incríveis de vidro e em cada episódio um será eliminado. 

The Man in the High Castle - Esta série utópica mostra o que teria acontecido se as forças 
Aliadas tivessem perdido a 2ª Guerra Mundial e mostra um EUA ocupado por tropas nazistas.

 

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE

Colectivo Frente Unido - o canal reúne 
entrevistas, documentários, palestras e todo o 
tipo de conteúdo relacionado à vida e obra de 
Camilo Torres Restrepo, sociólogo colombiano 
e precursor da Teologia da Libertação.

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

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES

TRUESIZE - Este site mostra o tamanho 
real do território de cada país.

POMOFOCUS - Site com ferramentas para 
aplicar a técnica Pomodoro para os estudos.

RÉGUA ONLINE - Precisa medir algo e ficou 
sem régua? Este site transforma o seu 
monitor em uma régua precisa. 
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https://libreflix.org/i/antifascisterna
https://www.youtube.com/watch?v=Lrm2pD0qofM
https://libreflix.org/i/hermanoteu-na-terra-de-godah
https://www.netflix.com/search?q=vidrados&jbv=80215147
https://www.youtube.com/user/colectivofrenteunido/videos
https://www.anped.org.br/sobre-anped
https://thetruesize.com/
https://pomofocus.io/
https://www.ginifab.com/feeds/cm_to_inch/actual_size_ruler.pt.html

