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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

EDITORIAL
SUMÁRIO
A nova Equipe Editorial do Boletim Acadêmico deseja que todos
nós tenhamos um ótimo começo de ano e, para que possamos
nos reencontrar em março, queremos reforçar a necessidade de
mantermos os cuidados básicos de higiene, mesmo que
estejamos vacinados. Desejamos a todas e todos um excelente
início de ano.
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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, você
pode enviar um e-mail para ba.pucrs@gmail.com.
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Clique no título para ir direto à página

Boa leitura!
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.

INFORMAÇÕES CNPq & CAPES

CNPq/MCTI lança nova chamada de bolsas no exterior
“O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI) lança nova Chamada Pública para apoiar projetos de pesquisa por meio da concessão de
bolsas no exterior nas modalidades - Doutorado-Sanduíche no Exterior (SWE) e Pós-Doutorado no Exterior (PDE)”.
Publicado: 20/12/2021
Clique aqui para acessar a notícia

Clique AQUI para acessar o site da CAPES ou AQUI para acessar o site do CNPq
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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. Avaliação Qualis CAPES Educação: B1/Ensino: A2.
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. Avaliação Qualis CAPES Educação/Ensino: A2.
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. Avaliação
Qualis CAPES Educação/Ensino: A1.
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/Ensino: 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/Ensino: 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. Avaliação Qualis CAPES
Educação/Ensino: 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).
Avaliação Qualis CAPES Educação: C/Ensino: B2.
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 Educação/Ensino: A1.
Clique aqui para acessar a Revista Educação e Pesquisa
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: C/Ensino: B2.
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. Avaliação Qualis CAPES Educação:
A2/Ensino: B1.
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 Trama Interdisciplinar
Chamada: “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.
Qualis CAPES Educação: B5
Mais informações

Revista Debates Insubmissos
Chamada: “Os Editores da Revista Debates Insubmissos Allene Lage (UFPE), Boaventura de Sousa
Santos (Universidade de Coimbra) e Paula Meneses (Universidade de Coimbra) convidam estudantes
de pós-graduação, professores/as, pesquisadores/as, ativistas e demais interessados/as em nossa
linha editorial a submetem seus trabalhos para os próximos números do periódico que serão
publicados em 2022 - Dossiê Janeiro/Abril 2022: Abordagem triangular: teoria de interpretação das
artes e culturas visuais - uma teoria insubmissa”
Prazo para submissão: até 30 de janeiro de 2022.
Qualis CAPES preliminar*: B4.
Mais informações

Revista Pratica e-Learning
Chamada: “Número Especial: Equidade, Acesso e Democratização do Ensino Superior” com os
seguintes tópicos: Políticas de equidade, acesso e democratização do Ensino Superior; As TIC como
catalisador para a acessibilidade, equidade e democratização do Ensino Superior; Perceções de
alunos e professores sobre a igualdade de acesso e democratização no Ensino Superior; Aptidões e
competências de alunos e professores em TIC; Diversidade Estudantil; Necessidades Educativas
Especiais; Educação online para a diversidade; Populações marginalizadas; Design instrucional e
contextos culturais.
“A Pratica E-Learning é uma revista multimédia que incentiva a submissão de artigos ricos em
multimédia. Vídeos, animações, podcasts e outros arquivos multimédia podem e devem ser
usados para o procedimento de submissão.”
Prazo para submissão: até 31 de janeiro de 2022
Qualis CAPES: Sem Qualis.
Mais informações

Revista Educación Superior y Sociedad
Está aberta a convocatória para apresentação de colaborações para o Dossiê temático do Vol. 34, N °
2 (julho-dezembro de 2022) da Revista Ensino Superior e Sociedade (ESS) da UNESCO/IESALC. O
Dossiê Temático desta nova oportunidade tratará da Democratização e das políticas para a inclusão
da diversidade na Educação Superior na América Latina e no Caribe.
Prazo de submissão: até 31 de março de 2022.
Qualis CAPES preliminar*: B2
Mais informações

*= O Qualis Preliminar de 2019 não foi publicado oficialmente pela CAPES.
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

XXV Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Goiás - Desigualdades, racismo e resistências: Educação e Psicologia em debate
Chamada: “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”.
Período de inscrições e submissão: 20 de janeiro a 25 de fevereiro de 2022.
Mais informações

SEDU 2022: XIX Semana de Educação, II Congresso Internacional de Educação, II Encontro
de Egressos do Programa de Pós-graduação em Educação
O evento, 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. Com o tema Novos e antigos
desafios para ação e formação de professores: educação e justiça social acompanha um
movimento em defesa de uma educação atenta às condições de cada comunidade educativa, de
garantia dos processos democráticos e da justiça social à luz de uma formação crítica e
emancipatória. Realização: Universidade Estadual de Londrina.
Período de inscrição: até 28 de março de 2022
Mais informações

XI Congresso Brasileiro de História da Educação – Cultura e Educação: memória e
resistência
Chamada: “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”.
Período de inscrição: até 11 de julho de 2022
Mais informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Não olhe para cima - Este filme lançado em dezembro de 2021 conta a história de dois
astrônomos que descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour
midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola. Clique aqui
para saber mais.
Meu Pai - Um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela
está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora,
buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele
começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura
da realidade.Clique aqui para saber mais.
Nomadland - Após o colapso econômico de uma colônia industrial na zona rural de Nevada
(EUA), Fern reúne suas coisas em uma van e parte rumo a uma viagem exploratória, fora da
sociedade dominante, como uma nômade dos tempos modernos. Clique aqui para saber
mais.
SÉRIES:
Round 6 - Centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para um jogo de
sobrevivência. Um prêmio milionário aguarda, mas as apostas são altas e mortais. Clique aqui
para saber mais.
Underground Railroad - Em um percurso cheio de aprendizados e crescimento, Cora Randall
busca a sua liberdade no Sul dos EUA. Ao encontrar uma ferrovia misteriosa em uma rede
secreta de trilhos e túneis sob o solo do Sul, ela descobrirá que a esperança é a energia que
impulsiona o trem para a sua emancipação. Clique aqui para saber mais.

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES
ChromeQualis - Com essa extensão para
o Google Chrome você pode consultar a
classificação de periódicos diretamente pelo
navegador.
Inclui
classificações
de
periódicos segundo os estratos da Capes
do Quadriênio 2013-2016, e também do
Qualis Preliminar de 2019 (Não oficial. Não
divulgado pela CAPES).
Saiba como usar aqui.

Bolsista CAPES - Permite que o usuário
faça a implementação de sua bolsa a partir
do próprio aplicativo, consulte informações
sobre seus benefícios, em andamento ou
concluídos, dados bancários e histórico de
pagamentos. A ferramenta está disponível
para tablets e smartphones e podem ser
baixadas em sistemas IOS e Android.
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