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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
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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INFORMAÇÕES CNPq & CAPES
CAPES passa a ter Corregedoria e Ouvidoria
“Essas são as primeiras ações da reestruturação da Coordenação, aprovada pelo Conselho Superior, a serem
concretizadas. O projeto traz uma série de medidas para melhorar as condições de gestão. O documento foi aprovado na
mesma reunião em que o Colegiado acolheu a sugestão da Presidência da Coordenação para o assento permanente, com
direito a voto, à Associação dos Servidores da Fundação CAPES/MEC (ASCAPES)”.
Publicado: 18/05/2022.
Clique aqui para acessar a notícia

Ciências Humanas iniciam avaliação de programas
“As áreas de Avaliação começaram suas atividades para atribuírem notas aos programas de pós-graduação (PPG), como
parte da Avaliação Quadrienal 2017-2021. As comissões de Antropologia e Arqueologia, Educação e Psicologia, serão
responsáveis por analisar os dados de 326 programas. As três áreas fazem parte da grande área de Ciências Humanas,
dentro do Colégio de Humanidades”
Publicado: 20/05/2022.
Clique aqui para acessar a notícia

CAPES oferece 60 mil bolsas para formação de professores
“A CAPES publicou nesta sexta-feira, 29 de abril, os editais dos programas Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) e
Residência Pedagógica, que irão oferecer 61.680 bolsas para formação de professores da educação básica. Nesta fase,
serão selecionadas propostas de 250 instituições de ensino superior para cada um dos programa”.
Publicado: 29/04/2022.
Prazo: 10/06/2022.
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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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 Docência e Cibercultura
Chamada: Dossiê: Fake News, Cibercultura e Educação Básica. As fake news, ou desinformação,
podem ser definidas como relatos que inventam ou alteram os fatos disseminados em larga escala nas
mídias sociais por sujeitos interessados nos efeitos que elas podem produzir nas pessoas. Nesse
contexto, a proposta deste dossiê é compartilhar resultados de investigações e projetos sobre a
temática que contribuam com o enfrentamento desta problemática na educação básica, na interface da
formação docente com o uso de tecnologias digitais, em parceria com a universidade, em rede
colaborativa, apontando como as experiências pedagógicas e projetos realizados têm pautado o tema e
realizado intervenções, que resultaram sobretudo, na formação de docentes e estudantes no combate
às fake news.
Prazo para submissão: 15 de junho de 2022.
Qualis CAPES Educação: B4.
Mais informações

Revista Conjectura: Filosofia e Educação
Chamada: Ética e filosofia em Paulo Freire. Este dossiê visa agregar artigos que tratem do legado
freiriano para a libertação, a ética e filosofia política que transcende a educação escolar. Trata-se de um
número especial proposto para homenagear o andarilho da utopia sob o projeto decolonial planetário,
com o intento de manter viva suas contribuições para um sentirpensar o mundo como uma pátria da e
para a humanidade.
Prazo para submissão: 30 de junho de 2022.
Qualis CAPES Educação: B1.
Qualis CAPES preliminar*: A3.
Mais informações

Revista Dialogia
Chamada: Dossiê “Paulo Freire e seu legado para a educação de crianças, jovens e adultos”. Tendo
em vista o percurso das homenagens ao Centenário do Patrono da Educação Brasileira, que encerrará
esse ciclo de atividades no Brasil e no mundo, em 2022, e, sobretudo, pela atualidade epistemológica e
filosófica do intelectual brasileiro, o corpo editorial deste periódico passa a receber artigos científicos
resultantes de estudos, relatos de pesquisas e de experiências educacionais que analisam tanto a
contribuição teórica do educador, quanto fenômenos da realidade educacional à luz dos aportes
freirianos. Para além dos achados científicos, com esta proposta, explicitamos nossa convicção de que
ler e reler Paulo Freire, sob diferentes perspectivas, é manter a esperança da possibilidade de
realização de uma educação crítica, libertadora, e, por isso mesmo, verdadeiramente justa e
emancipatória.
Prazo para submissão: até 30 de outubro de 2022.
Qualis CAPES Educação: B2.
Mais informações

Revista da FAEEBA
Chamada: Dossiês com prazos abertos para submissão em 2022. A revista da FAEEBA está com três
dossiês com prazos abertos para submissão. Dossiê Temático 68 - Educação e contação de histórias,
Dossiê Temático 69 - Educação, sociedade e violência escolar e Dossiê Temático 70 -Educação integral
e integradora.
Prazo para submissão: até 01 julho (Dossiê 68) e até 01 de setembro (Dossiê 69 e 70).
Qualis CAPES Educação: A2.
*= O Qualis Preliminar de 2019 não foi publicado oficialmente pela CAPES.
Mais informações
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
XIV Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental e IV Mostra Latino-americana de Arte e
Educação Ambiental
Encontros e Diálogos com a Educação Ambiental (EDEA) é um evento anual que constrói um espaço
de visibilidade para ações, formais e não-formais ligadas ao campo da Educação Ambiental. Neste
XIV EDEA e IV MOLA iremos promover um espaço de diálogo e troca de experiência, entre
pesquisadores(as), discentes, docentes, membros de movimentos sociais e culturais entre outros
grupos interessados pela Educação Ambiental, produzida e vivenciada em espaços diversos.
Submissão propostas para Oficinas e Minicursos: até 07 de junho de 2022.
Realização (online): 22 a 25 de junho de 2022.
Mais informações

VIII CONEDU - Congresso Nacional de Educação
O VIII CONEDU tem o tema O futuro da escola: Repensando políticas e práticas e está organizado
em 21 Grupos de Trabalho. O evento irá ocorrer presencialmente em Maceió (AL) e conta com
publicação de trabalhos em E-book e Anais com ISSN. Os trabalhos poderão ser enviados nas
modalidades: Comunicação Oral (CO), Pôster (PO) e E-book.
Período de submissão: 20 de junho de 2022.
Realização (presencial): 13 a 15 de outubro de 2022.
Mais informações

V SILLPRO - Seminário Internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais (SILLPRO)
O SILLPRO é promovido pelo Programa de Pós- graduação em Letras e Cultura (PPGLet) da
Universidade de Caxias do Sul (UCS) e sempre teve como objetivo promover o debate acadêmico
multidisciplinar, respeitando as diferentes formas de expressão artística e de pensamento crítico.
Nesta edição, o V SILLPRO tem como tema Vozes do Sul Global.
Período de submissão: 16 a 29 de julho de 2022.
Realização (presencial): 08 a 10 de novembro 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

IX SEPEMO - Seminário de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
O Seminário de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades - SEPEMO é um evento científico que
realizará a sua nona edição em novembro de 2022, de maneira on-line. O objetivo do seminário é
realizar um encontro entre pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação e graduação e
demais interessados em discutir sobre Educação, História da Educação e Formação de Professores.
Período de submissão: 07 de setembro de 2022.
Realização (presencial): 16 de novembro de 2022.
Mais informações
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INDICAÇÕES DE FILMES E SÉRIES
FILMES:
Os Órfãos - (Mistério) Uma governanta contratada para cuidar dos sobrinhos órfãos de um
milionário descobre que seu novo lar esconde um segredo sombrio.
Assista o trailer
Remédio Amargo - (Drama) Incapaz de encarar sua nova realidade em uma cadeira de
rodas, Ángel desenvolve uma perigosa obsessão pela ex-namorada e trama um plano de
vingança.
Assista o trailer.

SÉRIES:
Stranger Things - (Ficção científica/terror) As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias,
trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível.
Assista o trailer
Uma Mãe Perfeita - (Série baseada em livros) Convencida de que sua filha é inocente em um
homicídio, uma mãe dedicada faz descobertas perturbadoras e a linha que separa vítima e agressor
começa a desaparecer.
Assista o trailer

INDICAÇÕES DE APLICATIVOS E SITES

CONAL: Conference Alerts - O site

CapCut - O CapCut é um aplicativo de edição

CONAL permite buscar eventos
presenciais ou online de qualquer
temática em uma base internacional de
eventos. O site permite a busca por
tema, país, tipo de evento, entre
outros.
Saiba como usar aqui.

de vídeo completo e gratuito que tem a opção de
adicionar legendas automáticas de forma
gratuita e sem deixar marca d’água.
Disponível para android e iOS.
Saiba como usar aqui.
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