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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
Prazo: 31/03/2022
Clique aqui para acessar a notícia

CNPq lança Chamada 25/2021 de Bolsas no País
“O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCTI), lança chamada de concessão de bolsas no país em todas as áreas do conhecimento nas modalidades
Pós-Doutorado Junior – PDJ, Pós-Doutorado Sênior – PDS, Pós-Doutorado Empresarial – PDI, Pesquisador Visitante –
PV, Doutorado Sanduíche Empresarial – SWI e Doutorado Sanduíche no País – SWP. As bolsas devem ter início de junho
de 2022 a maio de 2023”
Publicado: 23/12/2021
Prazo: 7/02/22
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 Diacritica
Chamada: O volume temático “Ensino/aprendizagem e aquisição de línguas estrangeiras –
interconexões” pretende reunir estudos atuais que explorem questões relevantes relacionadas com a
aquisição, aprendizagem e ensino de línguas estrangeiras em diversos contextos, salientando a
heterogeneidade e a complexidade que as caracterizam. Revista do Centro de Estudos Humanísticos
da Universidade do Minho - Portugal.
Prazo para submissão: até 28 de fevereiro de 2022.
Qualis CAPES preliminar: A2
Mais informações

Revista Gragoatá- v. 27, n. 59
Chamada: O volume “A mundanidade dos estudos pós-coloniais” deseja examinar com mais vagar os
pressupostos ideológicos, os contextos específicos de produção e as lógicas de instrumentalização
das diversas teorias pós-coloniais. Pretende-se, assim, contribuir para uma maior precisão conceitual
no diálogo e confronto crítico entre os estudos subalternos indianos, o Grupo
Modernidade/Colonialidade, a crítica ao Orientalismo e ao Ocidentalismo, os estudos africanos e da
diáspora africana, as epistemologias do sul, a teoria crítica da raça e os feminismos. Revista dos
Programas de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense.
Prazo para submissão: até 01 de março de 2022.
Qualis CAPES preliminar: A2.
Mais informações

Revista Gragoatá - v. 28, n. 60S
Chamada: O dossiê “Repensando direitos e desigualdades nos estudos de linguagem” examina novas
direções nas formas de pensar como linguagem e letramentos estão conectados a estruturas e
movimentos que reivindicam direitos humanos, sociais e linguísticos. Além disso, busca artigos que
lançam novos olhares sobre como as desigualdades são concebidas e enfrentadas em trabalhos
atuais em linguística aplicada, antropologia linguística e sociolinguística. Está particularmente
interessado em artigos que teorizam direitos e desigualdades em relação à construções de
centro-periferia, colonialidade, raça, classe, gênero e sexualidade. Os artigos podem apresentar
contribuições empíricas sobre temas relacionados à educação, letramentos comunitários, movimentos
sociais, ideologias linguísticas, violência estatal e interações online, dentre outros. Revista dos
Programas de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense.
Prazo para submissão: até 28 de fevereiro de 2022
Qualis CAPES preliminar: A2
Mais informações

Revista Horizontes
Chamada: A seção temática, intitulada “Educação e deficiência: experiências e lutas por direitos no
contexto pandêmico”, visa criar um espaço de interlocução com pesquisas que dialoguem com
narrativas de alunos e professores, da educação básica ao ensino superior, a partir das quais
possamos tensionar os principais desafios e pensar horizontes na concretização de direitos. Revista
vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São
Francisco
Prazo para submissão: até 28 de fevereiro de 2022
Qualis CAPES preliminar: A4
Mais informações
*= O Qualis Preliminar de 2019 não foi publicado oficialmente pela CAPES.
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
I Congresso Internacional Escola, Identidade e Democracia
"Esta é uma iniciativa da comunidade de prática de investigação IDEAFor (Identidade, Democracia,
Escola, Administração e Formação) do CIIE (Centro de Investigação e Intervenção Educativas) e
pretende, tendo em conta os principais desafios da educação e da formação no mundo
contemporâneo, ser um espaço de partilha de conhecimento especializado sobre a Escola como
lugar de conhecimento e formação, de construção da democracia, governação, exercício dos
direitos humanos e de expressão e desenvolvimento de identidades diversas e plurais". O evento
conta com 7 eixos temáticos na modalidade resumos.
Período de submissão: até 18 de fevereiro de 2022.
Realização (presencial - Portugal): 7 a 9 de julho de 2022.
Mais informações

III Congresso Brasileiro de Pedagogia Universitária - III CBPU
“O III Congresso Brasileiro de Pedagogia Universitária - III CBPU em edição virtual por conta da
pandemia de Covid-19, e é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia
Universitária - GEPPU, vinculado à UNESP. Com periodicidade bienal, o objetivo do evento é
fomentar as discussões e a produção de conhecimento acerca da complexidade epistemológica
em torno da Pedagogia Universitária, ampliando a cientificidade deste campo de conhecimento”.
São 4 eixos temáticos e podem ser submetidos trabalhos na modalidade "pesquisa em
andamento", "pesquisa concluída" e "relato de experiência".
Período de submissão: até 1º de março de 2022.
Realização (online): 25 a 29 de julho.
Mais informações

VI Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior e Tecnológico
“VI Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior e Tecnológico. CIM é um evento
interinstitucional, bianual realizado atualmente por seis instituições federais de ensino. O congresso
propõe reflexões acerca das metodologias e inovação no ensino superior e tecnológico. Na sua VI
edição, o CIM traz o tema “O que a pandemia nos ensinou? Dos desafios do ensino remoto à
problematização do ensinar-aprender na Educação Superior e Tecnológica”.
Período de submissão: de 14 de fevereiro até 18 de abril de 2022.
Realização (online): 21 a 24 de novembro de 2022.
Mais informações

II Congreso de Internacionalización de la Educación Superior - Argentina
“A Universidad Nacional del Litoral (Argentina), a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Brasil), a Universidad Nacional de Asunción (Paraguai) e a Universidad de
la República (Uruguai) convidam professores, pesquisadores, estudantes e gestores de
internacionalização para participar do II Congresso sobre “Internacionalização da Educação
Superior”, a ser realizado na modalidade presencial na Universidad Nacional del Litoral (UNL),
cidade de Santa Fé, Argentina. O evento contará com a participação de valiosos especialistas e
estabelecerá um espaço propício para o debate e reflexão sobre aspectos fundamentais nos
processos de Internacionalização das Instituições de Ensino Superior”.
Período de submissão: até 07 de março de 2022 (aceite até 8 de abril).
Realização (presencial - Argentina): 05 e 06 de maio de 2022.
Site do evento/Mais informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Um Lugar Silencioso - (Terror) O filme acompanha uma família em um mundo
pós-apocalíptico em que não é possível fazer barulho. O motivo? Evitar as criaturas
assustadoras que vivem ao redor e que se orientam pelo som. É a única maneira de
sobreviver nessa trama angustiante que vai fazer você segurar a respiração no sofá.. Assista
o trailer
Indecente - (Suspense) A escritora de livros de mistério Grace Miller é famosa pelo instinto
para resolver crimes – e vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da
irmã. Assista o trailer.
A Origem do Mundo - (Comédia) Depois que o coração de Jean-Louis para de bater, ele
precisa encarar suas questões edipianas e fazer uma pergunta impensável à mãe – ou
morrer em três dias Assista o trailer.
SÉRIES:
Arquivo 81 - (Suspense) Um arquivista é contratado para recuperar fitas de vídeo danificadas
e fica obcecado em resolver um mistério envolvendo a diretora desaparecida e uma seita
demoníaca. Assista o trailer.
A Vizinha da Mulher na Janela - (Mistério) Combinando vinho, comprimidos, comida e
imaginação fértil, Anna fica obcecada com o vizinho bonitão, até que ela testemunha um
assassinato. Ou será que foi só imaginação? Assista o trailer

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES

Forest - Plante uma árvore! esta é a

Duolingo - 5 minutos diários para aprender

proposta do Forest, um aplicativo de foco
vencedor do prêmio de aplicativos de
impacto social 2016. A idéia é simples, te
manter longe do celular pelos períodos de
estudo e receber recompensas por isso.
Saiba como usar aqui.

ou melhorar seu idioma. Essa é a proposta
do duolingo, um app que combina jogo e
conhecimento baseado em perguntas e
respostas de diversos idiomas.
Saiba como usar aqui.
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