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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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INFORMAÇÕES CNPq & CAPES
Presidência da CAPES regulariza Conselho Técnico-Científico da Educação Superior
“Medidas garantem segurança jurídica aos processos de avaliação da pós-graduação”. Publicado: 18/09/2021
Clique aqui para acessar a notícia

Vídeos orientam uso da Plataforma CAPES de Educação Básica
“Tutoriais explicam como informar formação acadêmica, experiência profissional e participações em programas”.
Publicado: 16/09/2021
Clique aqui para acessar a notícia

CAPES aumenta número de bolsas em edital para os EUA
“Chamada previa a ida de 10 pesquisadores para os Estados Unidos, mas a Fundação e a Comissão Fulbright vão
financiar 19 cientistas.” Publicado: 16/09/2021
Clique aqui para acessar a notícia

NOTA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA E DO CONSELHO SUPERIOR DA CAPES
Publicado: 15/09/2021
Clique aqui para acessar a notícia

Clique aqui para acessar o site da CAPES
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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 Linhas Críticas
A revista criada e sediada na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), é uma
publicação contínua e anual (jan-dez), direcionada a pesquisadores, professores e estudantes da área
educacional para fomentar o debate, a reflexão e a divulgação de produção científica nos âmbitos
nacional e internacional.
Mais Informações

Revista Scriptorium
A revista é ligada à área de Escrita Criativa do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), convida a todas/os as/os interessadas/os a
submeterem artigos e ensaios para o dossiê temático “Processos de criação”. O dossiê acolherá
reflexões sobre criação nos mais diversos meios artísticos e nas suas interfaces (Estudos intermídias
e Intersemioses criativas). Comunicamos que é obrigatória a inclusão do número ORCID durante a
submissão.
Submissões de trabalhos: até 30 de novembro de 2021.
Mais Informações

Revista Periferia
A revista Periferia está com chamada aberta para publicação no Dossiê temático Educação Infantil:
políticas, práticas e poéticas na trajetória formativa. O dossiê reunirá artigos que versam sobre as
políticas e práticas na educação infantil. Convidamos pesquisadoras e pesquisadores a submeterem
trabalhos inéditos para o dossiê temático.
Submissões de trabalhos: até o dia 31 de outubro de 2021.
Mais Informações

INTERMATHS - Revista de Matemática Aplicada e Interdisciplinar
A INTERMATHS (ISSN: 2675-8318) é uma revista semestral, de acesso aberto, que tem como
objetivo contribuir com a reflexão e a socialização de conhecimento relativo a Matemática e o seu
ensino. Tem como propósito, ainda, divulgar processos e resultados de pesquisas e de experiências
que tem como foco de análise as teorizações do campo da Matemática e sua interface com outras
áreas do conhecimento. A revista está com chamada aberta para o dossiê Educação Matemática.
Submissão de trabalhos: até 01 de novembro de 2021.
Mais Informações
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

IV Seminário Internacional Teoria Social Cognitiva em Debate
A primeira edição do evento ocorreu em 2015, na Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP, foi planejada com o objetivo de divulgar a Teoria no Brasil,
mobilizar a produção qualificada de conhecimentos, discutir e relacionar seu desenvolvimento nos
cenários brasileiro e internacional. Com encontros a cada dois anos, fomos recebidos pela
Universidade Estadual Paulista – UNESP, no campus de Rio Claro e depois na Universidade São
Francisco, em Campinas. A proposição da IV edição demonstra que a iniciativa tem sido uma
oportunidade agregadora de pesquisadores, estudantes e profissionais que orientam seus estudos
e investigações pela visão sociocognitiva em diferentes áreas de investigação e atuação.
Mais Informações

XXI Semana Acadêmica do PPG de Filosofia da PUCRS
O evento ocorrerá nos dias 15/09, 16/09, 17/09, e contará com seis palestras principais e mais de
cem comunicações, conforme podem ver na imagem contendo o nome dos palestrantes e no
arquivo pdf com as sessões temáticas.
Mais Informações

I Simpósio Nacional de Práticas Educativas
Este é um evento organizado pelo Centro de Estudos Superiores de Pinheiro da Universidade
Estadual do Maranhão – CESPI/UEMA, fruto dos projetos de extensão "Práticas
didáticos-pedagógicas, subjetividades e diferença" e "Articulando possibilidades educativas em
tempos de pandemia", financiados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos
Estudantis-PROEXAE/UEMA. Nosso propósito é promover provocações urgentes ao campo
educação em nossos dias, em consonâncias aos desafios e perspectivas múltiplas que aglutinam a
nossa contemporaneidade. Assim, nessa edição vamos debater sobre a temática do evento:
Educação no tempo presente: entre desafios e devires.
Mais Informações

Seminário Nacional Juventudes e o bem viver: diversidade e o cuidado com a vida
Organizado pelo Observatório da Juventude na Contemporaneidade e ligado a Faculdade de

Ciências Sociais da UFG, o evento conta com estudiosos e estudiosas das principais
universidades do Estado. O Seminário é um espaço de articulação, mobilização e
integração das instituições acadêmicas, formativas e investigadoras de juventude no
Brasil.
Mais Informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
MAID (Original Netflix) - Com problemas financeiros e familiares, Alex deixa para trás um
relacionamento abusivo e encontra um emprego como faxineira para sustentar sua filha e
construir um futuro para as duas.
ORGULHO ALÉM DA TELA (Original Globoplay) - A partir de imagens de arquivo e
depoimentos dos talentos da TV Globo e do público, este documentário traça a cronologia da
representação de personagens LGBTQIA+ nas novelas da emissora.
CAMILO, MAIS QUE UM PADRE GUERRILHEIRO - Documentário conta a história de
Camilo Torres Restrepo, padre colombiano que cresceu em uma família da elite de Bogotá,
mas desde muito cedo se solidarizou com os pobres, até entrar para o Exército de Libertação
Nacional, onde morreu em combate.

EVENTOS:
CINEMA - Praia de Belas Shopping recebe a mostra imersiva "Welcome to Extraordinary", uma
homenagem aos filmes clássicos do diretor Steven Spielberg
EXPOSIÇÃO - A Fundação Iberê (Av. Padre Cacique, 2.000) inaugurou duas exposições este
mês em Porto Alegre. Uma delas é Lucas Arruda: Lugar Sem Lugar, individual do artista de 38
anos que já expôs em diferentes países. Com curadoria de Lilian Tone, a mostra reúne 70
obras produzidas entre 2009 e 2021 em suportes como pintura, vídeo e instalação. Entre os
trabalhos abertos a visitação até 16 de janeiro de 2022, estarão os das séries Deserto-Modelo
e Chiesa.

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.

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
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.
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