
Na edição de setembro do Boletim Acadêmico do ano de 2020, 
apresentamos um novo layout e uma nova seção “Tá na rede”, 
na qual são expostos eventos e atividades acadêmicas e 
culturais. Adequamos nossas atividades indicadas aqui visando 
o cumprimento do isolamento social. 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 é necessário 
enviar para o e-mail de um dos membros da Equipe Editorial. 

Boa leitura!                         
Equipe Editorial do Boletim Acadêmico.
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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
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Parceria entre Brasil e Alemanha oferece bolsas de doutorado
“A CAPES e o Serviço Alemão de Intercâmbio (DAAD) oferecem, em parceria, até 45 bolsas de doutorado.  As inscrições 
devem ser feitas de 14 de setembro até as 17 horas de 16 de outubro.” Publicado: 04/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia

Gaúchos propõem sistema de prevenção de epidemias
“O objetivo é vigiar microrganismos com potencial epidêmico/pandêmico que circulam no estado, a partir de uma 
perspectiva de Saúde Única (One Health), para promover a rápida detecção desses elementos.” Publicado: 03/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia

Interdisciplinaridade e inovação são armas na luta contra a COVID-19
“Multidisciplinaridade. Esta é a fórmula usada pela ciência contemporânea para vencer desafios e trazer soluções à 
sociedade assolada pela COVID-19”. Publicado: 01/09/2020

Clique aqui para acessar a notícia

Educação aberta: avaliação de qualidade de recursos ajudará alunos
“Trata-se da avaliação automática da qualidade de recursos educacionais, de acesso aberto, usando técnicas de 
processamento de línguas naturais. Um tema transversal entre diversas áreas das ciências.” Publicado: 19/08/2020

Clique aqui para acessar a notícia

Clique aqui para acessar o portal de notícias da CAPES na íntegra
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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. 

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.  

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. 

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 
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 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, 
classificada no Qualis CAPES: 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). 

Clique aqui para acessar a Revista Brasileira de Educação Básica

PUCRS - PPGEDU: Avenida Ipiranga, 6681  -  Prédio 08 no 4º andar - Porto Alegre/ RS – CEP 90619-900

http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
http://ojs.rbpg.capes.gov.br/
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/index
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/581
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=en&nrm=iso
http://seer.upf.br/index.php/rep
http://seer.upf.br/index.php/rep
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index
https://seer.ufmg.br/index.php/rbeducacaobasica/index


Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre/RS – Setembro/2020 – nº 09 – Programa de Pós-Graduação em Educação

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: A1.

Clique aqui para acessar a Revista Educação e Pesquisa

REVISTA EDUCAÇÃO E REALIDADE
A revista Educação e Realidade (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 A1.

Clique aqui para acessar a Revista Educação e Realidade

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 
B1. 

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. 

Clique aqui para acessar a Revista Educação - PUCRS

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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INFORMAÇÕES

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O QUALIS DO PERIÓDICO!

Dúvidas sobre o Qualis? Clique aqui para saber mais!
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Revista Cenas Educacionais - CEDU
A revista instituída no ano de 2018 é um veículo oficial de publicação do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 
Linguagem e Sociedade da Universidade do Estado da Bahia (PPGELS/UNEB). A CEDU é editada, a partir do ano de 2020, em 
sistema de fluxo contínuo em plataforma eletrônica (e-ISSN 2595-4881), com fluxo contínuo de submissão. O escopo da 
CEDU é publicar produções sobre Ensino, Educação e Interdisciplinaridade. A CEDU publica dossiês temáticos, relatos de 
experiências e/ou de casos, artigos originais, revisões de literatura, entrevistas, traduções, resenhas e pontos de vista após 
aceitos nos idiomas português, espanhol, francês e inglês conforme normatização apresentada nas diretrizes para autores. 
Prazo para submissão: até 15 de setembro
Clique aqui para acessar a Revista Cenas Educacionais - CEDU

Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade - RELACult
Principal instrumento de divulgação científica do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura – CLAEC, é uma 
publicação multidisciplinar que se dedica a difundir artigos originais, resenhas de livros de destaque, entrevistas com 
pessoas que são referência no mundo acadêmico-científico-cultural, traduções de artigos de relevância acadêmica e, 
eventualmente, documentos especiais. As edições terão como conceito propostas que debatam criticamente reflexões e 
estudos em cultura na América Latina e Caribe. Serão aceitos textos escritos em português, espanhol ou inglês e, 
eventualmente, contribuições em outros idiomas. 
Prazo para submissão: até 15 de setembro
Clique aqui para acessar a Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade - RELACult

Revista Leia Escola - RLE
A Revista Leia Escola é o períodico quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Unidade 
Acadêmica de Letras da Universidade Federal de Campina Grande. A revista publica textos inéditos que reflitam sobre a 
linguagem e o ensino, a partir dos seguintes eixos: ensino de literatura e formação de leitores; práticas leitoras e 
diversidade de gêneros literários; práticas sociais, históricas e culturais de linguagem; e ensino de línguas e formação 
docente. Chamada para dossiê Formação de Professores e Tecnologias Digitais. 
Prazo para submissão: até 20 de setembro
Clique aqui para acessar a Revista Leia Escola - RLE

Revista Educação, Psicologia e Interfaces
O cronograma para submissão de artigos em fluxo contínuo e a chamada para publicação de artigos no Número Especial: 
Paulo Freire e Educação: legado e contributos imortais no contexto brasileiro e mundial, de 2020.
Prazo para submissão: até 30 de setembro de 2020
Clique aqui para acessar a revista Educação, Psicologia e Interfaces

Revista Eletrônica de Ciências Sociais
A CSOnline – Revista Eletrônica de Ciências Sociais é um periódico acadêmico que publica pesquisas e debates das três 
áreas de conhecimento das Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política e Sociologia, bem como textos produzidos em 
caráter interdisciplinar nas Ciências Humanas. Chamada para dossiê - Edição 2020/02 - "Bourdieu hoje: Estudos sobre 
cultura, ciência e educação".
Prazo para submissão: até 30 de setembro
Clique aqui para acessar a Revista Eletrônica de Ciências Sociais

https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/announcement/view/213?fbclid=IwAR2eLtdxCsP6PZIu_lgRxYIXFO3ik2m-V9q2FF1dKEUmT-HIJB5yNWxpcuY
https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/announcement/view/213?fbclid=IwAR2eLtdxCsP6PZIu_lgRxYIXFO3ik2m-V9q2FF1dKEUmT-HIJB5yNWxpcuY
http://periodicos.claec.org/index.php/relacult
http://periodicos.claec.org/index.php/relacult
http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/Leia/index
http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/Leia/index
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/announcement
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/announcement
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Encontro Humanístico Multidisciplinar / Congresso Latino-Americano de Estudos 
Humanísticos Multidisciplinares
O Encontro Humanístico Multidisciplinar e o Congresso Latino-Americano De Estudos 
Humanísticos Multidisciplinares fazem parte de uma série de atividades pensadas pelo 
Instituto Conexão Sociocultural (CONEX) e pelo Centro Latino-Americano de Estudos em 
Cultura (CLAEC) e com apoio da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA campus 
Jaguarão.
Data: 23 a 27 de novembro de 2020
Prazo para submissão: até 30 de setembro de 2020
Local: UNIPAMPA de maneira remota
Clique aqui para acessar o site do evento

II Seminário Discente do PPGS UFPEL - Ressignificar os Sentidos do Social: Diálogos 
Interdisciplinares
O seminário discente é um evento acadêmico bianual organizado por discentes dos cursos 
de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal de Pelotas. O evento deste ano tem como temática – Ressignificar os sentidos do 
social: diálogos interdisciplinares. O seminário acontecerá de modo remoto e irá compor a 
agenda de eventos do PPGSociologia/UFPel de 2020.
Data: 27, 28 e 29 de outubro de 2020
Prazo para submissão: até 9 de outubro de 2020
Local: UFPel de maneira remota
Clique aqui para acessar o site do evento

IV ISA Forum of Sociology
O comitê de organização do evento definiu seu adiamento por conta dos efeitos do 
COVID-19 em diversos países. O fórum acontecerá em fevereiro de 2020, na PUCRS e serão 
abertos novos prazos para submissão de resumos.
Data: 23 a 27 de fevereiro de 2020
Prazo para submissão: até 12 de novembro de 2020
Local: PUCRS
Clique aqui para acessar o site do evento
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O ensino em tempos de pandemia: os desafios para a universidade e a educação básica
Faculdade de Educação da UFRGS
“O Grupo de Estudos de Políticas Públicas para o Ensino Médio (GEPPEM) realiza na quinta-feira, 10 de 
setembro, a partir das 15 horas, o evento online “O ensino em tempos de pandemia: os desafios para a 
universidade e a educação básica”.”
Data e horário: Quinta-feira, 10 de setembro  às 15h
Local: canal do GEPPEM https://www.youtube.com/watch?v=B3aW7_lj3Jo

Clique aqui para acessar a divulgação da transmissão

Linguagem e responsabilidade: Uma visão Bakhtiniana
PET - Letras / PUCRS
DR. Cláudio Primo Delanoy
Data e horário: Quinta-feira, 17 de setembro às 14h
Local: Zoom (ID - 933 1105 0144 / Senha - 785470)

Clique aqui para acessar a divulgação do webinar

Hegel and Politics: New Perspectives
Unisinos Filosofia - São Leopoldo
“The Web Seminars Hegel and Politics - New Perspectives intend to widen the reach of the philosophy 
journal Revista Eletrônica Estudos Hegelianos (Hegel Studies, Brazil), whose latest thematic issues 
concerning "Hegel and Politics" have aimed to encourage and to strengthen the studies about Hegel's 
Political Philosophy, promoting its newest and most original interpretations. They propose, moreover, to 
offer instruments to reflect about contemporary challenges from a Hegelian perspective.”
Data e horário: 22 de setembro de 2020 das 15h às 18h

Clique aqui para acessar a divulgação do webinário

Ato Criativo | Escrever a vida real
PUCRS Cultura
“O Instituto de Cultura promove um bate-papo com Daniela Arbex e Chico Felitti sobre a criação na 
escrita de biografias e relatos jornalísticos e os desafios de lidar com vida real de maneira literária.”
Data e horário: Terça-feira,  29 de setembro às 18h
Local: https://www.youtube.com/user/pucrsonline e https://www.facebook.com/pucrscultura/

Clique aqui para acessar a divulgação do bate papo

CBIE 2020
“O Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) é um evento anual da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), que tem como objetivo geral promover um fórum para reunir a comunidade da área 
de Informática na Educação, possibilitando a troca de informações e o estabelecimento de metas para 
que os desafios educacionais do Brasil sejam superados.”
Data: 24 a 28 de novembro de 2020
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Norte

Clique aqui para acessar o site do evento
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http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/ensino-em-tempos-de-pandemia-e-tema-de-evento-online-dia-10
https://www.youtube.com/watch?v=B3aW7_lj3Jo
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/ensino-em-tempos-de-pandemia-e-tema-de-evento-online-dia-10
https://www.facebook.com/668157656623226/posts/2924742147631421/?sfnsn=wiwspwa&extid=H1klNOCRnToOjFQA
https://www.facebook.com/668157656623226/posts/2924742147631421/?sfnsn=wiwspwa&extid=H1klNOCRnToOjFQA
https://facebook.com/events/s/hegel-and-politics-new-perspec/302871147672537/?ti=wa
https://facebook.com/events/s/hegel-and-politics-new-perspec/302871147672537/?ti=wa
https://www.pucrs.br/cultura/evento/ato-criativo-escrever-a-vida-real
https://www.youtube.com/user/pucrsonline
https://www.facebook.com/pucrscultura/
https://www.pucrs.br/cultura/evento/ato-criativo-escrever-a-vida-real
https://cbie.ceie-br.org/2020/
https://cbie.ceie-br.org/2020/


INDICAÇÕES DE PEÇAS DE TEATRO ONLINE

Uma Mulher Só 
Data: Sexta-feira, 11 de setembro das 20h às 
21h
https://www.sympla.com.br/uma-mulher-so-
-comedia-de-dario-fo__961117

57 minutos - o tempo que dura esta peça
Data: Quinta-feira, 10 de setembro às 20h
https://www.chcsantacasa.org.br/teatro-10-9
-57-minutos-no-chconecta/

Abobrinhas Recheadas
Data: Quinta-feira, 17 de setembro Às 20h
https://www.chcsantacasa.org.br/teatro-17-9
-abobrinhas-recheadas-rei-roberto-no-chcon
ecta

Perigoso - (já disponível online) 
https://www.youtube.com/watch?v=6tr_U_Te
3hA

INDICAÇÕES DE SÉRIES E FILMES

FILMES:
Breve Miragem de Sol- 2019 (Disponível na 
Globoplay)

O Menino que Descobriu o Vento - 2019 
(Disponível na Netflix)

Dentro da Minha Pele - Documentário - 2020 
(Disponível na Globoplay)

SÉRIES:
Merlí - 2017 (Disponível na Netflix)

Modern Love - 2019 - (Disponível na Amazon 
Prime)

Coisa mais linda - 2020 (Disponível na Netflix)

 

INDICAÇÕES DE CANAIS NO 
YOUTUBE

Nátaly Neri 
https://www.youtube.com/c/NatalyNeri

Herny Bugalho
https://www.youtube.com/user/henrybugalh
o

Tese Onze 
https://www.youtube.com/c/TeseOnze

INDICAÇÕES DE PODCASTS

Escola da Vida - Mario Sergio Cortella
https://open.spotify.com/show/0I9ZG6iuqs1Ys6
P0R6XbIv?si=R1iGa9l3R1CNQwKgqdmBaQ

AntiCast 
https://open.spotify.com/show/40IuG6Qs0lwYnt
anTQbpDJ?si=V9_IkZD0ThW1OHSbzwKnaQ

A VOZ PODE
https://open.spotify.com/show/3joKhMODyhjGE
vkHGmhhq5?si=6BdK2j7WTjCI4lFl2F3H0A
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https://www.chcsantacasa.org.br/teatro-17-9-abobrinhas-recheadas-rei-roberto-no-chconecta/
https://www.youtube.com/watch?v=6tr_U_Te3hA
https://www.youtube.com/watch?v=6tr_U_Te3hA
https://www.youtube.com/c/NatalyNeri
https://www.youtube.com/user/henrybugalho
https://www.youtube.com/user/henrybugalho
https://www.youtube.com/c/TeseOnze
https://open.spotify.com/show/0I9ZG6iuqs1Ys6P0R6XbIv?si=R1iGa9l3R1CNQwKgqdmBaQ
https://open.spotify.com/show/0I9ZG6iuqs1Ys6P0R6XbIv?si=R1iGa9l3R1CNQwKgqdmBaQ
https://open.spotify.com/show/40IuG6Qs0lwYntanTQbpDJ?si=V9_IkZD0ThW1OHSbzwKnaQ
https://open.spotify.com/show/40IuG6Qs0lwYntanTQbpDJ?si=V9_IkZD0ThW1OHSbzwKnaQ
https://open.spotify.com/show/3joKhMODyhjGEvkHGmhhq5?si=6BdK2j7WTjCI4lFl2F3H0A
https://open.spotify.com/show/3joKhMODyhjGEvkHGmhhq5?si=6BdK2j7WTjCI4lFl2F3H0A

