
A edição de abril do Boletim Acadêmico do ano de 2022 traz 
como destaque  o II Seminário Discente do PPGEdu PUCRS, 
com o tema Educação e Pandemia: refletindo sobre desafios, 
impactos e perspectivas da pesquisa em uma realidade 
emergente, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de maio de 2022 
totalmente online e gratuito. Confira!
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.
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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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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

CNPq lança nova Chamada para apoio a projetos institucionais por meio da concessão de bolsas de 
Mestrado e Doutorado
“Abertura da submissão de propostas começa dia 28 de março. A Chamada visa dar continuidade à transição do antigo 
modelo de quotas para o novo modelo por meio do apoio a projetos institucionais de pesquisa propostos pelos Programas 
de Pós-Graduação”.
Publicado: 21/03/2022.
Prazo: 06/05/2022.

 Clique aqui para acessar a notícia
Clique AQUI para acessar o site da CAPES ou AQUI para acessar o site do CNPq

Gabriela Sehnem Heck
 g.heck@edu.pucrs.br

Jocélia Martins Marcelino
jocelia.marcelino@edu.pucrs.br

  

Rafael Abdalla Maihub
 r.maihub@edu.pucrs.br
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Não deixe de participar do II Seminário Discente do PPGEdu PUCRS! Mais 
informações na página de eventos
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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 Olhar de Professor 
Chamada: Caderno Temático - “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no contexto das reformas 
educacionais da educação básica: proposições e possibilidades”. Diante da complexidade do debate 
sobre a BNCC no contexto atual e as dimensões que implicam à adequação dos sistemas aos novos 
documentos e normativas federais, convidamos pesquisadores e pesquisadoras a apresentar artigos, 
resenhas, relatos de experiências e entrevistas que discutam sobre a influência e impactos da BNCC 
no que diz respeito: às práticas pedagógicas, à alfabetização, à avaliação educacional e da 
aprendizagem, à produção de materiais didáticos, às implicações para a docência, ao currículo, ao 
projeto político pedagógico, ao financiamento, aos estudos comparativos entre países, bem como 
outras reflexões concernentes à discussão.
Prazo para submissão: 28 de abril de 2022.
Qualis CAPES preliminar*: B1.

Mais informações
Reflexão e Ação
Chamada: Dossier - Alternativas Pedagógicas y Prospectivas Educativas en América Latina. Desde 
inicios de la década de 1980, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) ha reunido a investigadores y investigadoras de “nuestra” América para identificar, 
problematizar, sistematizar e historizar distintas experiencias y propuestas que se presentan como 
“alternativas” frente a la pedagogía tradicional, la educación bancaria y las políticas educativas 
guiadas por la hegemonía del Estado moderno. A partir de allí se creó el Programa: Alternativas 
Pedagógicas y Prospectivas Educativas en América Latina (APPeAL). A partir de eso, las 
organizadoras de este Dossier buscan reunir artículos que resulten de investigaciones que discutan 
las categorías (experiencia, alternativa, sujeto pedagógico, saber producido socialmente) trabajadas 
por APPeAL, en diferentes contextos educativos en/de América Latina.
Prazo para submissão: até 30 de abril de 2022.
Qualis CAPES Educação: B1.

Mais informações
Revista Diálogo Educacional
Chamada: Dossiê - Educação profissional e tecnológica: formação e práxis. 
Prazo para submissão: 30 de abril de 2022.
Qualis CAPES Educação: A2.

Mais informações
Educar em Revista 
Chamada: Dossiê Sujeito e conhecimento: articulações em contextos de formação e atuação docente 
tem como ementa refletir sobre 'currículo', 'docência', 'processos de ensino-aprendizagem', 'políticas 
educacionais' em contextos de formação educacional radicalmente democráticos remete aos debates 
que envolvem as lutas pela significação da interface sujeito/conhecimento.  O objetivo desse dossiê é 
oferecer um espaço para escritas cujas temáticas abordem os efeitos da emergência, em nossa 
contemporaneidade, das demandas da diferença e da igualdade em torno da ideia de justiça social, 
do fenômeno das fake-news e do negacionismo, das contribuições teóricas do pós-estruturalismo 
para a objetivação e legitimação do conhecimento em tempos de acirramento das incertezas.
Prazo para submissão: 14 de maio de 2022.
Qualis CAPES Educação: A1.

Mais informações
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*= O Qualis Preliminar de 2019 não foi publicado oficialmente pela CAPES.
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II Seminário Discente do PPGEdu PUCRS
O II Seminário Discente do PPGEdu da PUCRS vai ocorrer nos dias 19 e 20 de maio de 2022, 
totalmente online e gratuito. O tema do evento é “Educação e Pandemia: refletindo sobre desafios, 
impactos e perspectivas da pesqusa em uma realidade emergente” e conta com quatro Grupos de 
Trabalhos: 1 - Gênero, manifestações culturais e movimentos sociais; 2- Políticas, gestão e 
práticas educacionais; 3 - Educação inclusiva, infâncias, juventudes e a vida adulta; e 4 - Educação 
Superior. Os modelos para resumo expandido, diretrizes e ementas podem ser acessado pelo perfil 
@educacaoepandemia2022.
Período de submissão: até 10 de abril de 2022.
Realização (online):  19 e 20 de maio de 2022.

Mais informações
Conferência Nacional Popular de Educação (Conape)
“OBJETIVO GERAL da CONAPE 2022: Mobilizar todos os setores e segmentos da educação 
nacional dedicados à defesa do Estado democrático de direito, da CF de 1988, do PNE e de um 
projeto de Estado que garanta educação pública, com a mais ampla abrangência, de gestão 
pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas e todos, para 
consolidar uma plataforma comum de lutas pela educação no país”. O evento conta com 6 eixos e 
a submissão dos trabalhos (resumo ampliado) deve ser feita pelo endereço conape@fnpe.com.br 
com o assunto “Trabalho Acadêmico CONAPE 2022”. 
Período de submissão: até 30 de abril de 2022.
Realização (presencial - Natal – RN):  15, 16 e 17 de julho de 2022.

Mais informações

XIII Seminário Nacional de Formação de Professores
“O XIII Seminário Nacional de Formação dos Profissionais da Educação é um evento acadêmico 
historicamente organizado pela ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 
da Educação – desde 1997. O evento tem como tema geral “Formação de professores, 
compromisso social e direito à educação: (re)construindo uma agenda democrática“, e visa 
potencializar a construção de uma agenda democrática que, de forma crítica e contextualizada, 
tenha como norte a luta pelos direitos conquistados e a reversão dos desmontes e retrocessos 
impetrados, nos últimos 6 anos, nas políticas educacionais”. A submissão de trabalhos é no modelo 
Resumo Expandido para a versão virtual ou presencial. 
Período de submissão: até 01 de maio de 2022.
Realização: 21 a 23 (presencial) e de 26 a 28 (virtual) de setembro 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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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES - Especial Oscar 2022:
CODA (No Ritmo do Coração) - (Comédia Dramática) Vencedor da categoria melhor filme, 
o filme conta a história de Ruby, a única pessoa que ouve em uma família de surdos. Quando 
o negócio de seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música e suas 
obrigações. O filme está disponível no Amazon Prime Vídeo.
Assista o trailer

King Richard: Criando Campeãs - (Drama) O ator Will Smith levou o prêmio de melhor ator 
pela interpretação de Richard Williams, um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas, 
Venus e Serena, em lendas do esporte. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das 
maiores atletas de todos os tempos.
Assista o trailer.

DUNA - (Drama) Vencedor em mais de 6 categorias, o filme DUNA conta a história de Paul 
Atreides, um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar 
para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. Disponível no 
HBO max.
Assista o trailer.

SÉRIES:
The Last Kingdom - (Séries baseadas em livros) The Last Kingdom é uma série britânica 
ambientada em 872, quando muitos dos Reinados que hoje fazem parte da Inglaterra caíram 
nas mãos dos Vikings, o reinado de Wessex ficou sob o comando de Alfred, o Grande. Em uma 
mistura de heroísmo, política, religião, coragem, amor, lealdade, e a eterna busca por 
identidade, a série mistura figuras reais que fazem parte da História com eventos e 
personagens fictícios. Assista o trailer

 

 

Cisco Spark - O Cisco Spark é um aplicativo 
perfeito para quem gosta de ter lembretes 
diários de suas tarefas ao longo dia. Você pode 
configurar o aplicativo para receber um email ou 
aviso com tudo o que tem planejado para o resto 
do dia, por exemplo.Fora isso, se estiver 
trabalhando em um projeto com outras pessoas 
que usem o app, o Cisco Spark pode enviar 
lembretes para elas também.
Saiba como usar aqui.

Hand Talk - O Hand Talk é um 
aplicativo de tradução de texto e 
áudios em português para a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e para a 
Língua Americana de Sinais (ASL) por 
meio de inteligência artificial. O 
aplicativo pode auxiliar a quem está 
aprendendo a Libras ou quer se 
comunicar com a comunidade surda. 
Saiba como usar aqui.
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INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES

https://www.youtube.com/watch?v=vVU2ixNLOt8
https://www.youtube.com/watch?v=V8yn77EstNE
https://www.hbomax.com/br/pt/feature/urn:hbo:feature:GYUjdLgBiJp5otAEAAAAJ?utm_id=sa%7c71700000088094474%7c58700007475153395%7cp67211812522&gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGuBL3P0lWBEL9_SFYWwoSLaBl7EK9N6EtqkmCIo_UOLip2S5Ak4oIxoC9EEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&countryRedirect=1
https://www.netflix.com/br/title/80074249
https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/assets/pdfs/cisco_spark_service_aag_emear_v3.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/assets/pdfs/cisco_spark_service_aag_emear_v3.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk
https://www.youtube.com/watch?v=GL4rZhtF9VY

