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CAPES acompanha projeto de lei para pagamento das bolsas de licenciatura
“Com aval do Legislativo, CAPES terá R$43 milhões para repassar a 60 mil beneficiários de programas de formação de 
professores”.  Publicado: 28/10/2021

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES faz estudos para aumentar valor das bolsas
“Presidência da Fundação considera legítimo pleito de pós-graduandos por reajuste e que esforços levam em conta a 
responsabilidade fiscal”. Publicado: 21/10/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Abertas as inscrições para projetos sobre impactos da pandemia
“Prazo para submeter iniciativas sobre consequências decorrentes da COVID-19 vai até 22 de novembro; CAPES investirá 
até R$25 milhões.” Publicado: 04/10/2021

Clique aqui para acessar a notícia

CAPES intensificou pesquisas sobre a COVID-19
“Investimentos da Fundação em 2020 e 2021 procuram mobilizar comunidade acadêmica para deter pandemia”. 
Publicado: 01/10/2021

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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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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CHAMADAS DE ARTIGOS
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Revista Trama Interdisciplinar
A Revista Trama Interdisciplinar, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e 
História da Cultura (Universidade Presbiteriana Mackenzie / São Paulo), convida pesquisadoras/es 
para contribuir com o dossiê temático Metodologias Interdisciplinares na Pesquisa em Artes, a ser 
publicado no segundo semestre de 2022.
Submissão: até 15 de janeiro de 2022.

Mais Informações

Revista Journal of Racial and Ethnic Social Equality
O Conselho de Redação da revista JRESE convida todos à submissão de artigos científicos que 
poderão incidir em resultados de pesquisas transciplinares, que tragam lições de diferentes áreas do 
conhecimento para abordar os problemas decorrentes dessa situação, dos quais podemos destacar: 
Mercados de trabalho; Comportamento organizacional e individual; Empreendedorismo; Relações de 
consumo; Tecnologia; informação e conhecimento; Política urbana e infraestrutura; Saúde; Justiça; e 
Educação.
submissão:  até 15 de dezembro de 2021

Mais Informações

Revista Cadernos de Aplicação
A Comissão Editorial da Revista Cadernos do Aplicação (UFRGS) informa que está recebendo 
trabalhos para a Edição de 2022. Para este número, teremos 3 temáticas especiais: “Educação 
Matemática na Educação Básica”, “Desafios e possibilidades de mediar a leitura e a escrita na 
educação básica: perspectivas em diálogo” e “Aplicação e a Educação para Todos ou 
Educação para Todos no Aplicação”. Além de trabalhos referentes ao assunto das temáticas 
especiais, as outras seções estão abertas para quaisquer assuntos relacionados à pesquisa e aos 
relatos de experiências em Educação Básica. A seção Cadernos dos Alunos recebe textos escritos 
por alunos da Educação Básica, como ensaios, reflexões e seus trabalhos de pesquisa em iniciação 
científica.
Submissão: até 15 de novembro de 2021. 

Mais Informações
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XXIX Seminário Internacional sobre Formação de Professores para a América Latina
O Seminário Internacional sobre Formação de Professores para a América Latina será realizado no 
formato virtual pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Evento dedicado à reflexão, 
troca de ideias, debate e divulgação de trabalhos de pesquisa.

Mais Informações

III Seminário de Pesquisa em Educação Básica
O III Seminário de Pesquisa em Educação Básica, que irá ocorrer nos dias 23 e 24 de novembro, é 
uma iniciativa do Mestrado Profissional em Ensino para a Educação Básica do IF Goiano – 
Campus Urutaí, o qual permitirá aos discentes, docentes e comunidade externa divulgar estudos 
desenvolvidos para melhoria nos processos de ensino na Educação Básica brasileira. O evento 
tem por objetivo aprimorar os conhecimentos científicos e discussões acerca do ensino na 
educação básica, visando na contribuição com a formação docente e o processo ensino e 
aprendizagem do educando. As inscrições e submissões de trabalhos são gratuitas!

Mais Informações

I Congresso Internacional Lélia Gonzalez
O Congresso é organizado pelo Grupo de Pesquisa Lélia Gonzalez e tem como objetivo principal 
debater questões ligadas aos movimentos sociais, direitos humanos, gênero, desigualdades 
sociais, violências, educação popular e teorias decoloniais do campo das ciências humanas e 
sociais. O Congresso se realizará nos dias 24,25 e 26 de novembro.

Mais Informações

XVII Colóquio Perspectivas em Epistemologia Contemporânea
Com apoio da Escola de Humanidades e promoção do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
da PUCRS e do Grupo de Pesquisa Epistemologia Analítica, convidamos para o evento que se 
realizará no dia 09 de novembro via Zoom. A solicitação de ingresso a claudio.almeida@pucrs.br  
até as 14h de 08/11, com nome completo e filiação institucional.
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
AMÉRICA LATINA PARA IMBECÍS (Netflix) - Em um stand up na Broadway, John 
Leguizamo conta 3 mil anos de história latina com muito humor, em um esforço para ajudar o 
filho vítima de bullying na escola por ser latino.

M-8 QUANDO A MORTE SOCORRE A VIDA (Netflix) - Maurício entra na faculdade de 
medicina e fica obcecado por um mistério relacionado à identidade dos cadáveres 
dissecados na aula de anatomia. O filme brasileiro aborda importantes questões sociais.

O TIGRE BRANCO (Netflix) - Um ambicioso motorista indiano usa a inteligência e a astúcia 
para escapar da pobreza e conquistar o mundo dos negócios. Baseado no best-seloler do 
New York Times, o filme faz uma crítica ao sistema capitalista.

EVENTOS:
CRÔNICAS DO AMANHÃ- histórias ficcionais em formato de podcast, ganha a segunda 
temporada do 28° Porto Alegre em Cena. Nesta edição, os absurdos cotidianos permanecem 
no centro das histórias, mas com um olhar mais genuíno aos sentimentos e relações humanas.

PORTO ALEGRE EM CENA - Programações nacionais e internacionais gratuitas no 28° Porto 
Alegre em Cena. 

 

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO YOUTUBE

IGN - este canal de entretenimento traz as 
principais novidades do cinema, mundo dos 
games e da cultura nerd. 

BBC BRASIL - Como Putin se tornou o líder 
absoluto da Rússia? O que foi a Revolução 
Iraniana? O que é o Talibã? Canal da BBC 
Brasil traz séries explicativas respondendo 
questões que envolvem a política mundial.

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES

CITTAMOBI - Aplicativo para acompanhar 
em tempo real os ônibus de Porto Alegre.

IRIUN WEBCAM - Transforme o seu celular 
em uma webcam integrada ao seu 
computador.
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