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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Revista Científica "THOUGHT – World Education in Debate" é um 

periódico multidisciplinar semestral de caráter científico, concebido pela WORLD 

UNIVERSITY ECUMENICAL dedicada a sintetizar e integrar conhecimento para 

o progresso da ciência e o benefício da sociedade. Tem por finalidade divulgar 

textos originais e inéditos de interesse nas áreas da Ciências da Educação, 

Teologia, Direito, Administração, Tecnologia, Saúde e outros, a revista acolhe 

artigos da autoria dos seus membros, discentes, docentes bem como de outros 

investigadores e pesquisadores, que desejem colaborar e divulgar a sua 

investigação na área dos estudos no Brasil-BR e Estados Unidos da América-

EUA. 

Idealizada desde a implantação da WORLD UNIVERSITY ECUMENICAL, 

em 2015, a Revista Científica THOUGHT tornou-se realidade em 2020, com sua 

primeira edição no mês de janeiro de 2021. 

Os artigos da Revista Científica "THOUGHT – World Education in Debate" 

ocupam um lugar único no ecossistema de comunicação acadêmica porque 

transferem conhecimento especializado sintetizado a partir da expansão 

exponencial da literatura científica para os acadêmicos e à comunidade 

acadêmica. 

Buscamos unir e integrar a diversidade intelectual, metodológica e 

substantiva às questões da área educacional e encorajar um diálogo vigoroso 

entre acadêmicos e profissionais da educação, reforçando as contribuições 

fundamentais para o desenvolvimento da educação e suas aplicações.  

Este primeiro volume é composto por artigos e resenhas de professores 

(Especialistas, Mestres e Doutores) e de alunos da WORLD UNIVERSITY 

ECUMENICAL do curso de Mestrado Internacional em Ciências da Educação. 

Com isso, está sendo cumprida a proposta da revista, que é de incentivar a 

produção textual discente, o que contribui para sua realização profissional, a 

ampliação do seu currículo e seu reconhecimento na comunidade científica. 
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A Revista Científica "THOUGHT – World Education in Debate"   apresenta 

à sociedade acadêmica artigos e resenhas de temas distintos, porém, todos 

inseridos no âmbito dos conteúdos programáticos dos cursos oferecidos pela 

WORLD UNIVERSITY ECUMENICAL ou abordando temas da atualidade e está 

aberta a ideias e abordagens emergentes, criando laços entre o conhecimento e 

a sociedade. Todas as contribuições para a revista são rigorosamente avaliadas 

e selecionadas com base na qualidade e originalidade do trabalho. Os tópicos 

relacionados a esta revista incluem: 

 

- Ambientes de aprendizagem inteligentes    - Educação online; 

- Educação / aprendizagem a distância;        - Metodologias de ensino; 

- Metodologia da aprendizagem ativa;           - Educação especial; 

- Aprendizagem colaborativa e ambiente;       - Questões didáticas / pedagógicas; 

- Estratégias de ensino / aprendizagem;       - Educação de adultos; 

- Política educacional;                                    -Tecnologias digitais; 

- Aprendizagem digital;                                  - Avaliação educacional; 

- Gestão Pública;                                           -Impacto da Pandemia; 

- Ensino e formação de professores;             - Gestão educacional; 

- Estudos Políticos, Sociais e Culturais;         - Políticas Públicas. 

 

Para criar este conteúdo impactante, reunimos Comitês Editoriais 

especializados em cada disciplina abordada e facilitamos reuniões em que os 

membros podem discutir tendências em cada campo e selecionar tópicos 

relevantes para revisão. 

Nosso objetivo é promover a interação e boa informação entre os 

envolvidos no processo de aprendizagem, com excelência no serviço e ensino, 

sempre buscando atualizações para as demandas e exigências do meio 

acadêmico. 

Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação da Assessoria 

Científica que decidirá sobre a conveniência da publicação, orientando aos 

autores sugestões e possíveis correções. 
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Também formamos o comitê editorial cuja  função principal é auxiliar a 

Assessoria Científica na supervisão do desenvolvimento, aprovação e 

implementação do conteúdo editorial que apoia a missão, os valores e as metas 

estratégicas da WORLD UNIVERSITY ECUMENICAL e também analisa 

propostas para novos periódicos. 

Este projeto visa promover o caráter científico, com enfoque na produção 

científica, aprofundamento nas pesquisas. Esperamos que os textos publicados 

contribuam para a formação intelectual e a reflexão crítica dos nossos discentes, 

docentes e demais leitores. Esperamos, também, o crescimento de todos, o 

reconhecimento da qualidade de suas produções pela própria comunidade 

acadêmica e a inserção de novos saberes no âmbito da ciência e na sociedade. 

 

 

“Nossa capacidade de dar voz a cientistas e 

profissionais de várias áreas do saber e de fazer 

avançar a ciência depende do apoio de pessoas 

como você.  “ 

 

Prof. Dr.  Sílvio Augusto, do Nascimento. 

Edição/Direção Geral 

World University Ecumenical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


