Revista SUSTINERE: LINKS ÚTEIS

LINKS ÚTEIS
Agora a seção Links Úteis é fixa no portal da Revista SUSTINERE (http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/index). Compõe a mais nova página da plataforma,
onde podem ser acessados todos os links ativos indicados pela revista a cada edição:

Ao clicar nesse item, o leitor será direcionado à página Links Úteis, atualizada
semestralmente, através dos links apresentados em cada edição:

Os links apresentados nessa edição já constam lá.
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Cursos recomendados/reconhecidos pela CAPES
http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados
Os cursos de mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado avaliados com
nota igual ou superior a "3" são recomendados pela CAPES ao reconhecimento (cursos
novos) ou renovação do reconhecimento (cursos em funcionamento) pelo Conselho Nacional
de Educação – CNE/MEC. Somente os cursos reconhecidos pelo CNE/MEC estão
autorizados a expedir diplomas de mestrado e/ou doutorado com validade nacional. O
objetivo é a melhoria da pós-graduação brasileira, através de avaliação, divulgação, formação
de recursos e promoção da cooperação científica internacional.

Saúde Sem Dano
https://saudesemdano.org/america-latina/nos
Saúde Sem Dano é uma coalizão internacional de hospitais e sistemas de saúde,
profissionais da saúde, grupos da comunidade, sindicatos e organizações ambientalistas que se
propõem transformar mundialmente o setor de cuidado da saúde, sem comprometer a
segurança ou o cuidado do paciente, para que seja ecologicamente sustentável e deixe de ser
uma fonte de dano para as pessoas e o meio ambiente.

Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto – OASISBR
http://oasisbr.ibict.br/vufind
A nova versão do Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto
(Oasisbr), lançado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(Ibict/MCTI) é destaque nos sites das redes internacionais de divulgação científica La
Referencia e Confederation of Open Access Repositories (Coar). Com a nova plataforma,
milhares de publicações científicas produzidas no Brasil estão mais acessíveis a pesquisadores
e acadêmicos de todo o mundo.

Ciência Hoje das Crianças
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
Portal da Revista Ciência Hoje das Crianças, uma publicação do Instituto Ciência Hoje
(ICH) e à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), este é uma extensão
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online da proposta do periódico, que é mostrar ao público infantil que a ciência faz parte da
vida de cada um e pode ser muito divertida. Assim como a revista impressa, o portal traz
matérias, além de um acervo multimídia (jogos, vídeos, quadrinhos, podcasts), que estimulam
a curiosidade e a compreensão dos fenômenos do dia-a-dia, também propondo experiências
que podem ser realizadas pelas próprias crianças.

New Scientist
https://www.newscientist.com/
O portal online da revista New Scientist é atualizado diariamente, e desde 1996 é uma
mídia que complementa a tradicional revista inglesa de divulgação científica que carrega o
mesmo nome. Fundada em 1956, tornou-se uma revista semanal com o compromisso de
divulgar ciência e noticiar os desenvolvimentos mais recentes das áreas científica e
tecnológica. Seus artigos são escritos em inglês. Além de cobrir eventos atuais e notícias da
comunidade científica internacional, a revista frequentemente publica artigos especulativos
que abordam desde temas técnicos até filosóficos. Seus artigos não seguem o rigor técnico dos
periódicos científicos tradicionais, porém é lida no mundo inteiro, não apenas por leigos, mas
também por cientistas, devido à credibilidade e o compromisso com seus artigos, assim como
a americana Scientific American, ou a brasileira Ciência Hoje.

Prêmio Jovem Cientista 2014 – Segurança Alimentar e Nutricional
http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/pjc/imagens/publicacoes/pjc_livropesquisas_2015.
pdf
Esta publicação apresenta o tema desta edição do Prêmio Jovem Cientista que buscou
mobilizar aptidões para a produção de conhecimentos aplicados e despertar o interesse em
compartilhar o saber construído com todos os cidadãos brasileiros. o Prêmio Jovem Cientista
nos alimentou com alternativas e soluções viáveis para um futuro melhor e mais seguro.
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