
A equipe editorial do Boletim Acadêmico deseja que todos nós 
tenhamos um ótimo começo de semestre, que possamos nos 
reencontrar, na medida do possível, durante as disciplinas 
presenciais e continuar nos relacionando no modelo online. 
Queremos reforçar a necessidade de mantermos os cuidados 
básicos de higiene, mesmo que estejamos vacinados.

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. 

Boa leitura!                         
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.

1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA DE HUMANIDADES
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEdu
Avenida Ipiranga, 6681  -  Prédio 08 no 4º andar 
Porto Alegre/ RS – CEP 90619-900
E-mail: educacao-pg@pucrs.br

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Março/2022 – nº 3 – Programa de Pós-Graduação em Educação

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.
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CAPES concederá 1.400 bolsas de doutorado-sanduíche no exterior
“A CAPES publicou, na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, o edital nº 10/2022 do Programa Institucional 
de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE). O processo de seleção interno dos doutorandos vai até 31 de março. O 
investimento previsto pela CAPES é de até R$81,8 milhões para financiamento de até 1.400 bolsas. Os benefícios durarão 
de seis a dez meses.”
Publicado:  16/02/2022
Prazo: 31/03/22

Clique aqui para acessar a notícia

Divulgado edital do Prêmio CAPES de Tese 2022
“A CAPES lançou a 17ª edição do Prêmio CAPES de Tese. O Edital nº 11/2022 foi publicado no Diário Oficial da União 
desta quinta-feira, 17. A seleção vai reconhecer os melhores trabalhos de conclusão de doutorado, defendidos no Brasil 
em 2021. Um em cada área do conhecimento reconhecida pela Fundação”.  
Publicado: 17/02/2022.
Prazo: 22/04/2022

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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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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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

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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Revista da Anpoll (v. 53, n. 2) 
Chamada: Por uma análise foucaultiana dos discursos. “Esse número receberá artigos, ensaios e 
resenhas que, tanto do ponto de vista teórico-metodológico quanto do analítico, estejam voltados para 
as problematizações foucaultianas do discurso. Os estudos de M. Foucault devem ser mobilizados 
pelas reflexões que o autor desenvolve, considerando a possibilidade de problematizá-las no 
desenvolvimento das análises de discurso. Alguns focos temáticos são sugeridos, ainda que os 
artigos não tenham que se circunscrever a esses temas.
Prazo para submissão: até 30 de março de 2022.
Qualis CAPES Educação: A2.

Mais informações
Revista Tear
Chamada: Dossiê Aprendizagem Criativa: possibilidades e potencialidades para a Educação. “A 
Aprendizagem Criativa dá sequência ao Construcionismo de Seymour Papert, para o qual o aluno 
constrói seu conhecimento de forma mais relevante quando está construindo algo. Assim, este dossiê 
abrange trabalhos resultantes de práticas, pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizam os 
conceitos da Aprendizagem Criativa no desenho de experiências de aprendizagem”.
Prazo para submissão: até 31 de março de 2022.
Qualis CAPES preliminar: A3.

Mais informações
Revista Trem de Letras
Chamada: Dossiê Diálogos e abordagens multidisciplinares sobre literaturas hispânicas e Ensino. “O 
presente dossiê receberá artigos, ensaios e também resenhas em português e espanhol que possam 
estabelecer diálogos multidisciplinares entre as literaturas hispânicas e o ensino, abordagens 
narrativas de cunho teórico-conceitual, assim como relatos de experiências de formação de 
professores tais como o PIBID, o Residência Pedagógica ou enfoques/projetos formativos voltados 
para a educação literária, a partir de uma perspectiva multidisciplinar voltada às Literaturas 
Hispânicas e o Ensino”. 
Prazo para submissão: 31 de março de 2022.
Qualis CAPES preliminar: B3.

Mais informações
Revista da FAEEBA (n.67)
Chamada: Dossiê Educação, Etnogênese Indígena e Interculturalidade. “O Dossiê Educação, 
etnogênese indígena e interculturalidade visa compartilhar estudos, frutos de debates travados entre 
pesquisadoras/es no sentido de entender e difundir os impactos sociais voltados para o manejo da 
relação entre diferença e igualdade, com vistas a auxiliar na construção de um projeto intercultural 
critico-inclusivo que passa pelo reconhecimento e pelo respeito étnico, cognitivo, político e 
sociocultural de grupos historicamente excluídos dos processos de constituição das Nações 
Modernas”
Prazo para submissão: até 15 de abril de 2022.
Qualis CAPES preliminar: A2.

Mais informações
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*= O Qualis Preliminar de 2019 não foi publicado oficialmente pela CAPES.
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II Congreso de Internacionalización de la Educación Superior
“La Universidad Nacional del Litoral (Argentina), la Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (Brasil), la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y la Universidad de la 
República (Uruguay) invitan a profesores, investigadores, estudiantes y a gestores de la 
internacionalización a participar del II Congreso sobre “Internacionalización de la Educación 
Superior”, a realizarse en modalidad presencial el jueves 5 y el viernes 6 de mayo de 2022 en la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), ciudad de Santa Fe. El Congreso contará con valiosos 
especialistas en el área y constituirá un espacio propicio para el debate y la reflexión sobre 
aspectos clave de los procesos de internacionalización de las Instituciones de Educación Superior, 
especialmente en el MERCOSUR“
Período de submissão: até 14 de março de 2022.
Realização (presencial - Argentina): 5 a 6 de maio de 2022.

Mais informações

II SIMPÓSIO DE PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
“Neste evento, buscamos reunir professores, pesquisadores e estudantes de todo país no intuito 
de nesse encontro online, realizar uma troca profícua de pesquisas, estudos e experiências 
pedagógicas, no campo do ensino e da aprendizagem. A sociedade hipermoderna, imersa nos 
campos digitais e nos desafios econômicos, sociais e culturais, demanda novos olhares para as 
relações dentro da escola, bem como sua posição, objetivos e sentidos na atual conjuntura 
sociopolítica. Logo, precisamos refletir e discutir as características peculiares da sociedade 
contemporânea e do lugar da escola e da educação diante desses novos paradigmas". 
Período de submissão: até 31 de março de 2022.
Realização (online): 28 de maio de 2022.

Mais informações

I Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales (CIMED 2022)
“El II Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, CIMED 2022, organizado por la 
Universitat Politècnica de València junto a la Red de Museos y Estrategias Digitales REMED, se 
propone como el lugar de encuentro entre profesionales e investigadores acerca de las 
necesidades de los museos y las estrategias digitales para la comunidad hispanohablante. Un 
lugar en el que conocer las novedades del sector al igual que las estrategias y herramientas 
utilizadas, un tema clave y cada vez más determinante para la prevalencia de estas instituciones 
tan relevantes para la sociedad”.
Período de submissão: de 07 de setembro de 2022.
Realização (presencial e online): 19 a 28 de outubro de 2022.

Mais informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Yesterday - (Comédia) Um apagão mundial faz a humanidade esquecer os Beatles. Para 
aproveitar a situação, um músico amador toca as músicas da banda e vira uma estrela pop. 
Assista o trailer

O violino de meu pai - (Drama) Unidos pela dor e pelo amor à música, uma menina órfã e 
seu tio violinista têm suas vidas transformadas.
Assista o trailer.

Mães Paralelas - (Drama) Duas mães solo se conhecem no hospital, dão à luz no mesmo 
dia e formam um vínculo que transforma suas vidas.
Assista o trailer.

SÉRIES:
Um de nós está mentindo - (Séries baseadas em livros) A detenção reúne cinco estudantes 
extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido 
até que o mistério seja desvendado. Assista o trailer.

Missa da Meia-Noite -  (Mistério) A chegada de um jovem sacerdote carismático traz milagres, 
mistérios e um fervor religioso renovado a uma cidade moribunda e desesperada por fé.. 
Assista o trailer.

 

 

Google Authenticator - Autenticadores de 
senha são ferramentas muito importantes 
para a sua segurança digital: esses 
aplicativos são utilizados para a verificação 
em duas etapas para proteger contas de 
redes sociais e outras plataformas. Os 
autenticadores geram códigos aleatórios, 
após uma tentativa de login é necessário 
informar esse código para validar o acesso.
Saiba como usar aqui.

CamScanner - Quando a gente precisa de 
algum documento digitalizado, não é mais 
necessário correr atrás de uma impressora 
multifuncional ou xerox. Com o 
CamScanner, é só tirar uma foto do que 
você deseja “scanear” para contar com 
recursos como corte inteligente e melhoria 
da qualidade do texto e da imagem.
Saiba como usar aqui.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Março/2022 – nº 3  – Programa de Pós-Graduação em Educação

7PUCRS - PPGEDU: Avenida Ipiranga, 6681  -  Prédio 08 no 4º andar - Porto Alegre/ RS – CEP 90619-900

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES

https://www.youtube.com/watch?v=Y-cLCyrXhlI
https://www.netflix.com/br/title/81346323
https://www.netflix.com/br/title/81346439
https://www.netflix.com/br/title/81459931
https://www.netflix.com/br/title/81083626
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=pt-br#:~:text=Configurar%20o%20Google%20Authenticator&text=Em%20%22Como%20fazer%20login%20no,as%20etapas%20exibidas%20na%20tela.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=pt_BR&gl=US

