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Parabéns

quem não freqüenta os meios acadêmicos. Enfim, a revista consegue o tão difícil equilíbrio entre jornalismo e ciência.
Aproveito para saber como a UnisinosUniversidade do Vale do Rio dos Sinospode colaborar com sugestões de pauta
para a revista.
Angela Rahde, Unisinos

Meu caro Carlos: cada vez que teu nome
aparece numa publicação ou num texto
trata-se de obra-prima e Ciência e Cultura não é exceção: a revista está simplesmente fantástica, com a melhor análise
sobre a violência brasileira que já li. Isto
sem falar nos outros artigos, igualmente
notáveis. Enfim: mais uma vez dou-te os
parabéns. Recebe o abraço do fã,
Moacyr Scliar

Gostei do novo projeto editorial da
Ciência e Cultura. A inserção de um núcleo temático focado num tema relevante – com artigos elucidativos e posicionamentos variados – contribui com
maior eficácia para que o grande público conheça o assunto em sua inteireza e
complexidade. Além disso, as referências e a nomeação de pesquisadores e
grupos de pesquisa facilitam ao leigo
aprofundar o conhecimento, bem como
estabelecer contato com os estudiosos
da área. É uma revista para ler e guardar.
Lilian Márcia Simões Zamboni
Professora da UnB e
consultora legislativa do Senado Federal.

Sugestão de pauta
Parabéns pela excelente qualidade da revista Ciência e Cultura, que agora entra
em sua terceira fase. O projeto gráfico é requintado e atraente e o editorial consegue
aproximar os temas científicos mesmo de

Sugestões de pauta podem ser encaminhadas ao email da redação: cienciaecultura@sbpcnet.org.br
Li a revista Ciência e Cultura nº 1 e, primeiramente, quero parabenizar a todos
por mais este “veículo” de informação,
cultura e ciência. Junto desta segue um
artigo de minha autoria que, penso, pode servir de confluência para outros tantos e de diversas matizes sobre tendências nas Ciências Sociais. Uma vez mais,
obrigado e parabéns pela Revista Ciência e Cultura.

novo governo, e como o Brasil assume
com os EUA, a partir de novembro, a
co-presidência do processo negociador
da Alca, poder-se-ia pensar num número sobre relações internacionais do Brasil, ou especificamente sobre sua inserção econômica internacional e os
processos negociadores de que participa
atualmente. Cordialmente,
Paulo R. de Almeida, Minister Counselor
Brazilian Embassy - Washington DC

A sugestão é bem vinda. Entraremos em contato para discutir pauta a respeito do assunto

Assinatura
Tenho lido alguns exemplares da revista
Ciência e Cultura e posso afirmar que
encontrei nessa leitura artigos de grande
importância científica. Gostaria de saber como adquirir a assinatura.

Vladimir D. Micheletti

Claudia Ribeiro de Araújo

Universidade Federal de Alagoas

Departamento de Fisiologia e Biofísica- ICB/USP

Artigos sugeridos são analisados pela diretoria da revista.

Os dados sobre assinatura estão em encarte
desta edição; ou podem ser solicitados pelo
e-mail: assinaturas@imprensaoficial.com.br

Alca
Acabo de receber o novo número da
Ciência e Cultura sobre a violência, assim como visitei a página da SBPC e li
o projeto editorial, que me pareceu muito apropriado. Meus sinceros parabéns
pelo êxito já registrado com esse primeiro número da nova fase e meus votos para sucesso continuado no futuro.
Minha sugestão seria a de que o corpo
editorial oferecesse nessa página da Internet, a programação temática dos próximos 2 ou 3 números, com datas de fechamento, para a eventual recepção de
material pertinente aos temas sugeridos.
Como estaremos em transição para um
3

Doação
A Fundação de Economia e Estatística é
uma instituição de pesquisa governamental do Rio Grande do Sul. Gostaríamos
de receber, em doação, a Ciência e Cultura, por ser uma revista útil para nossos
técnicos. Achamos ótima a revista com o
tema “Violência” que recebemos.
Carmen Landell de Moura
Fundação de Economia e
Estatística Siegfried Emanuel

A revista não tem uma política de doações,
a não ser para casos excepcionais que serão
avaliados pela SBPC. Intercâmbio com
outras publicações, contudo, são bem vindos.

