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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 abre acesso a documentos históricos digitalizados
“A primeira etapa do processo mostra Boletins Informativos, desde o início da Fundação”.  Publicado: 07/12/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Nota de esclarecimento da CAPES
“A CAPES vem a público reforçar que sua presidência tem como norte a defesa da Avaliação dos Programas de 
Pós-Graduação bem como a necessidade de união da comunidade científica”. Publicado: 02/12/2021

Clique aqui para acessar a notícia

Educação básica: nova lei assegura bolsas até o fim do ano
“Presidente da República sancionou o PLN 31, que abre R$135 milhões para programas de formação de professores para 
a educação básica.” Publicado: 26/11/2021

Clique aqui para acessar a notícia

MEC lança edital para projetos inovadores em escolas públicas
“Parceria entre Secretaria de Educação Básica, CAPES e FNDE prevê investimento de até R$27 milhões”. 
Publicado: 18/11/2021

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

4

Revista Educação Básica em Foco
A revista  é uma das iniciativas institucionais que concretizam o compromisso da Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação (ANPAE) de subsidiar debates e proposições relativos às 
políticas e à administração da Educação Básica no Brasil, pautadas pela garantia do direito à 
educação de qualidade para todos e pelo fortalecimento da gestão democrático-participativa na 
educação pública. Comunicamos que o prazo para submissão de materiais para o nº 4 da Revista 
Educação Básica em Foco (ANPAE) em 2021 foi prolongado. Convidamos a todas, todos e todes a 
publicar materiais (textos, resenhas, vídeos, áudios e imagens).
Prazo para submissão: 20 de dezembro

Mais Informações

Revista Pratica e-Learning
A Pratica E-Learning está a aceitar a submissão de propostas nas áreas de equidade, acesso e 
democratização do ensino superior. A Revista “Pratica e-Learning” é uma publicação do Consórcio 
lusófono e Ibero-americano de Instituições de Ensino Superior. É uma revista Multimédia de 
Investigação em Inovação Pedagógica e centrada nas boas práticas do e/b-Learning no ensino 
superior, em formato eletrónico e online. Publica trabalhos de investigação e ou inovação 
/desenvolvimento/ intervenção no âmbito do e/b-Learning, em sentido amplo e em áreas e âmbitos 
diversificados em contextos de ensino (formal, não-formal e informal).
Prazo para Submissão: 22 de janeiro de 2022

Mais Informações

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.
Prazo para 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.
Prazo para submissão:  até 15 de dezembro de 2021

Mais Informações
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XXV Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás - Desigualdades, racismo e resistências: Educação e Psicologia em 
debate
O Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação é um evento bienal, e tem como 
objetivo promover e ampliar a troca de experiências, debates, estudos e pesquisas a partir de 
distintos e diversos olhares, epistemologias e práticas referentes à temática proposta.O evento 
ocorrerá de 21 a 24 de Março de 2022 na Faculdade de Educação da UFG, em Goiânia/GO, de 
forma totalmente online. O período de inscrições para apresentação de comunicação ou 
exposição de banner será de 20/01 a  a 25/02/2022.

Mais Informações

IX Semana de Educação e II Congresso Internacional de Educação do Programa de 
Pós-Graduação em Educação
O evento acontece com a periodicidade de dois anos, tem por objetivo promover debates e 
reflexões sobre a educação, formação, prática e pesquisa educacionais em um contexto 
contemporâneo, diversificado e de considerável demanda social e formativa. O evento está  
agendado para os dias 11 a 14 de abril de 2022, na modalidade online e é promovido pelo 
Departamento de Educação, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, Paraná.

Mais Informações

XI Congresso Brasileiro de História da Educação – Cultura e Educação: memória e 
resistência
A 11ª edição do Congresso Brasileiro de História da Educação ocorrerá de 11 a 14 de julho de 
2022 e sob um clima bastante desafiador para os pesquisadores da área. Os setores mais 
reacionários da nossa sociedade encontraram no campo da educação seus alvos prediletos. 
Instituições construídas ao longo de décadas pela atuação insistente de vários intelectuais – tais 
como Capes, CNPq, Inep e o próprio MEC - vêm sendo rapidamente sucateadas, explicitando um 
sistemático projeto de desmonte, cuja voracidade, no entanto, está também direcionada contra 
outras formas de conhecimento, além da denominada “educação formal”: constituem a dimensão 
simbólica do ataque a populações historicamente discriminadas, tais como índios, 
afro-descendentes e LGBTQIs, escolhidos como entraves a um suposto desenvolvimento 
econômico e social, numa operação muito similar aos regimes totalitários de nosso passado 
recente. 

Mais Informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES

FILMES:

A Sombra de Stalin (Netflix) - “Em 1933, um repórter galês viaja para a União Soviética e 
descobre condições de vida terríveis, que contrastam com a utopia soviética.”

7 Prisioneiros (Netflix) - “Um jovem humilde precisa escapar das garras de um traficante de 
pessoas. Será que ele vai conseguir se manter fiel aos seus princípios enquanto luta para 
sobreviver?”

A Última Floresta (Netflix) - “Documentário e ficção se entrelaçam neste filme que retrata o 
cotidiano da tribo indígena Yanomami e a luta de seus integrantes para preservá-la”.

TEATRO:

A Lista - “Longe dos palcos há cinco anos, Lilia Cabral retorna ao teatro ao lado da filha, a atriz 
Giulia Bertolli, na peça “A Lista”, texto de Gustavo Pinheiro com direção de Guilherme Piva. Na 
peça, Lilia interpreta Laurita, uma aposentada trancada no seu apartamento em Copacabana, 
evitando se contaminar com o vírus que assolou o mundo da noite para o dia”. 

 

 

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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https://www.netflix.com/br/title/81256391?s=a&trkid=13747225&t=wha&vlang=pt&clip=
https://www.netflix.com/br/title/81173970?s=a&trkid=13747225&t=wha&vlang=pt&clip=81509339
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https://iriun.com/

