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REVISTA – VÉRTICES

PAG 07 – Breve estudo de eco-história sobre a utilização humana das florestas estacionais do norte-
noroeste entre os períodos colonial e republicano / Aristides Arthur Soffiati Netto

PAG 31 - Aspectos legais para a água de reúso / Rodrigo Gomes de Almeida.
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PAG 61 – Os determinantes sociais da Saúde e o projeto família saudável: possibilidades e limites / 
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PAG 58 – Louis Braille na história de todos nós / Hercen Hildebrandt

PAG 62 – Sistema Braille: aprendizagem, uso e ensino
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PAG 92 – O sistema Braille 200 anos depois: apontamentos sobre sua longevidade na cultura / 
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REVISTA – HISTÓRIA VIVA: BIZÂNCIO

PAG 08 – História em cartaz: Globo busca em arquivos da rádio nacional subsídios para minissérie 
sobre Dalva de Oliveira.
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PAG 19 – De onde veio: A música brasileira nasceu do encontro de cantos de desterrados
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PAG 56 – Pré-história: Das cavernas para cidade – Na primeira “revolução cultural” da 
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PAG 60 – Um clássico: A enciclopédia, recenseamento do saber Diderot e D'Alembert colocaram 
ao alcance dos leitores o conjunto de conhecimentos filosóficos e ciêntíficos disponíveis na época

PAG 64 – Cortiça de ferro: Budapeste contra o império do leste – A insurreição húngara de 1956 
desafiou o “grande irmão russo” obrigando-o inicialmente a recuar e depois a enviar seus tanques.

PAG 70 – Brasil holandês: Recife das luzes – À beleza natural da capital de Pernambuco se 
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PAG 82 – História mal contada: A (falta de) higiene na idade média.



REVISTA – HISTÓRIA VIVA

PAG 8 – História em cartaz: Itália comemora 150 anos de unificação.

PAG 16 – Entrevista: Leandro Konder avalia a situação do marxismo

PAG 19 – de onde veio: A fotografia, uma janela para os dois últimos séculos

PAG 20 – Biografia: Erwin Rommel – O brilhante general de Hitler que conquistou no deserto a 
admiração de nazista e Aliados

PAG 50 – Mitologia: O mundo fabuloso dos monstros marinhos – Ao longo dos séculos, diferentes 
culturas criaram um universo de seres híbridos que habitavam o desconhecido oceano.

PAG 56 – Diplomacia: Nos bastidores do congresso de Viena – A história do encontro no qual as 
monarquias do Velho Continente rdesenharam o mapa da Europa após a queda de Napoleão.

PAG 60 – Colonialismo: Um paraíso chamado Brasil – Registrado pelos viajantes europeus, o 
Novo Mundo foi visto como um éden repleto de criaturas fantásticas e paisagens imaginadas.

PAG 66 – Brasil Política: O povo no poder – A história das leis de iniciativa popular em nosso país, 
da Constituição de 1988 à aprovação do projeto da Ficha Limpa.

PAG 74 – Documento: Os projetos de construção da torre Eiffel.

PAG 76 – Destinos: Chichicastenango, uma vida na Guatemala onde a cultura maia segue viva.

PAG 78 – Livros: Obra revela bastidores da política externa de Clinton.

PAG 82 – História mal contada: O domingo nem sempre foi um dia de descanço.



REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA E 
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

PAG 07 – Estado, sociedade e gestão da educação: Novas prioridades, novas palavras-de-ordem e 
novos velhos problemas / Regina Vinhaes Gracindo

PAG 19 – O nó Górdio e a Ponte de safena / Alberto de Mello e Souza, Marly de Abreu Costa

PAG 39 – Evolução da educação superior no Brasil; a participação do setor público e da iniciativa 
privada / Carlos Roberto Jamil Cury

PAG 71 – Educacion em Argentina: Centralizando la descentralizacion y reformando la reforma? / 
Silvia Novick de Senén Gonzáles e Aida Arango

PAG 107 – As relações sociais no Brasil, a Política Educacional e os desafios para uma educação de 
qualidade. / Janete Maria Lins de Azevedo

PAG 119 – Constituição Federal

PAG 121 – Emenda Constitucional nº 14

PAG 123 – Lei nº 9.424



REVISTA POLI – A SEDE DO PROGRESSO 
E O PROGRESSO DA SEDE

PAG 02 – Água: crônicas de uma crise anunciada.

PAG 10 – Marcelo Carcanhoto - “ O segundo mandato da presidente Dilma será de sérias e graves 
consequências para a classe trabalhadora ”.

PAG 14 – Ajuste fiscal – Tudo pelo econômico?

PAG 16 - Almanaque

PAG 19 – Público e privado na saúde – Ligações perigosas.

PAG 22 – Livros – Críticas por outras melodias

PAG 23 – Dicionário – Austeridade



CARTA NA ESCOLA – O CHOQUE DA JUVENTUDE

PAG 12 – Entrevista – Luiz Cláudio Costa

PAG 16 – Professor à prova – Estudo norte-americano propõe novo modelo de avaliação docente

PAG 18 – Mais meninas nas ciências – Iniciativas tentam atraí-las para carreiras ciêntíficas.

PAG 20 – E depois das cotas? - Pesquisador acompanha cotistas no Rio e identifica casos de 
racismo antes e depois do curso.

PAG 30 – Biologia: Vacina para gripe vale a pena?

PAG 31 – O influenza da temporada – Como são descobertas as linhagens do vírus que compõe as 
campanhas.

PAG 38 – Futuro incerto – O golpe militar repete uma tradição secular de sectarismo e em nada 
ajuda a paz no Oriente Médio.

PAG 40 – INFOAULA: Como funciona o gás lacrimogêneo – os efeitos e danos da bomba usada 
para dispensar manifestantes

PAG 49 – O debate sobre a saúde – Qual a opinião dos alunos sobre a aposta do governo em trazer 
médicos estrangeiros?

PAG 50 – Arte: Retrato nu e cru – O Masp exibe a obra de Lucian Freud, artistas que pintou a 
similaridade entre os seres humanos, não as diferenças.

PAG 53 – O retratista das imperfeições: Mostra inédita no Brasil é oportunidade para falar sobre 
arte contemporânea a partir da observação do artista.

PAG 55 – Elite dos números: O aumento da participação em provas não reflete em melhora no 
ensino e na aprendizagem.

PAG 56 – Caiu na rede: É ainda mais fácil pescar informação em um país sem norma de 
funcionamento.

PAG 58 – Tecnologia: Produtos e serviços



AVENTURAS NA HISTÓRIA – PARA 
VIAJAR NO TEMPO – CIÊNCIA NAZISTA

PAG 28 – Ciência Nazista: Os pesquisadores alemães eram os mais avançados do mundo. Muitos 
usaram seu saber a favor do 3º Reich. Há uma coleção de atrocidades – e avanços inegáveis.

PAG 38 – A conquista da Dácia: Como Trajano conquistou a atual Romênia e levou os romanos à 
maior extensão de seu império.

PAG 42 – Mitos e fatos do Titanic: Cem anos depois, as verdades ( e mentiras ) do naufrágio mais 
famoso da História.

PAG 46 – Os Cavalcantes são os maiorais: Como um nobre florentino e uma mameluca de 
Pernambuco deram origem à maior família do Brasil.

PAG 52 – Maximiliano: Ele nasceu em Viena, pensou que pudesse ser imperador do México e 
morreu por causa disso.

PAG 56 – Escândalo real: Livro disseca Pedro, Domitila e Leopoldina, os personagens do triângulo 
amoroso mais famoso do Brasil.



REVISTA POLI – AS ( MUITAS ) 
ENGRENAGENS DA CORRUPÇÃO

PAG 2 – Outras faces da corrupção

PAG 10 – Entrevista: Jesus Brigas - “ No socialismo não pode sobrar gente”

PAG 14 – Terceirização: A quem interessa a terceirização?

PAG 17 – 15º CNS: Sentidos da terceirização?

PAG 20 – Pronatec: Os próximos passos do Pronatec

PAG 22 – Livros: O braço do Banco Mundial nas políticas de saúde e educação

PAG 23 – Dicionário: Poder popular.

  



REVISTA DE HISTÓRIA – INQUISIÇÃO À BRASILEIRA

PAG 16 – Ecos da perseguição: Câmara discute projeto que lembra os primórdios da Inquisição e 
traz de volta o juiz a favor do réu.

PAG 21 - “Benditas” visitas: O Santo Ofício amendronta mais do que prende os cristãos-novos.

PAG 22 – Os sodomitas ardem: Perseguição católica é especialmente cruel com os gays.

PAG 23 – Bem longe da fogueira: Adivinhações e sortilégios são punidos com degredo, 
humilhação, trabalhos forçados e confiscos.

PAG 24 – Para todos os medos: Católicos portugueses, espanhóis e romanos têm seus perseguidos 
preferidos.

PAG 25 – A culpa é do sangue: Mais de 600 descendentes de judeus são presos na Colônia.

PAG 26 – À moda protestante: Na Alemanha, fiéis são expulsos, torturados, presos e executados 
por divergirem de Lutero.

PAG 27- Julgamento sem tribunal: Manobras políticas e falta de recursos impedem a instalação 
formal da inquisição no Brasil.

PAG 28 – A mordaça frouxa: Documentos revelam que agentes não conseguiam silenciar os fiéis.

PAG 29 – Teoria fictícia: Nomes de bichos e árvores não estão relacionados a sobrenomes dos 
judeus.

PAG 30 – Briga de cachorro grande: O poder real interfere  na disputa entre inquisição e Igreja, e o 
Santo Oficio leva o melhor. 

PAG 31 – Índios bígamos e feiticeiros: Venda de hóstias consagradas era pecado menos grave do 
que a vida dupla dos casados.

PAG 42 – O que a Bahia tem? - O petróleo de Lobato pós o Brasil na corrida mundial em buscas de 
novas fontes de energia.

PAG 76 – Da glória ao cadafalso: Roger Casement brilha na Amazônia como diplomata, mas é 
morto por traição.



REVISTA DE HISTÓRIA – ANARQUISMO:
A LIBERDADE NA PRÁTICA

PAG 16 – Liberdade e solidariedade: Doutrina Anarquista se organiza no século XIX com críticas à 
sociedade industrial.

PAG 22 – Experiência modelo: Pequena comunidade no Paraná formada por imigrantes italianos 
queria provar que utopia era possível.

PAG 23 – Diretor (e dever) à greve: Desde o início do século XX, o mivimento para o Brasil em 
busca de melhorias no ambiente de trabalho

PAG 28 – Tradição, família e anarquia: Em sua obra mais famosa, Zélia Gattai relembra sua 
juventude entre parentes e amigos com ideais libertários.

PAG 36 – Estado em reforma: Apoiadas em ideias anarquistas, recentes manifestações querem 
transformar os pilares da sociedade.

PAG 44- Capitania sem lei: O cotidiano das vilas e dos sertões do Ceará colonial foi marcado por 
tocaias, atentados, roubos, estupros e assacinatos.

PAG 75 – Rota comercial amazônica: Intercâmbio entre índios do extremo norte do Brasil e 
holandeses era comuns, para desgostos dos portugueses.

PAG 86 – Carta de alforria: Índia e escrava, Marcela ganha liberdade por ter uma filha com o seu 
senhor.


