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1 Instruções de acesso

A Biblioteca Dom Alberto disponibiliza o recurso tecnológico Personal
Home Library (PHL) para o acesso a periódicos eletrônicos distribuídos nas
diversas

áreas

do

conhecimento

através

do

link:

http://domalberto.phlnet.com.br/. O usuário acessa o link do PHL e na caixa
de busca utiliza o termo Periódico Eletrônico do curso desejado e o sistema
realiza a busca. Por exemplo: “periódico eletrônico de enfermagem”. Cada
título de periódico possui um registro com ISSN, instituição de Ensino,
coleção publicada, além do link que direciona para a página especifica do
periódico, onde o usuário pode localizar artigos específicos. Os títulos que a
Biblioteca Dom Alberto possui impressos possui status com a indicação de
quantidade disponível para empréstimo e com o sumário completo.
Selecionando um periódico eletrônico o usuário é direcionado para a
página da revista, onde consegue acessar a publicação atual e anteriores da
revista selecionada.

1 Relação de periódicos para cada curso
2.1 Administração
Administração de Empresas em Revista
De circulação nacional e internacional, com periodicidade anual, destina-se
à veiculação de artigos científicos e resenhas, frutos das atividades de pesquisas,
leituras e discussões acadêmicas relativas a todos os assuntos de relevância para
a área de Administração tanto de micro, pequena, média ou grande empresa, em
diálogo interdisciplinar. Sua principal vocação é agregar valor científico ao debate
sobre os temas relacionados à Administração de Empresas, trazendo a contribuição
de trabalhos vinculados a programas de graduação e pós-graduação do Brasil e do
exterior.
ISSN eletrônico: 2316-7548
Instituição: Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista
Forma de acesso: eletrônico
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APGS - Administração Pública e Gestão Social

Administração Pública e Gestão Social (APGS) é um periódico brasileiro
online que publica, trimestralmente, trabalhos científicos e tecnológicos (artigos e
casos para ensino) em língua portuguesa, inglesa e espanhola.
ISSN eletrônico: 2175-578
Instituição: Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufv.br/ojs/apgs/index
Forma de acesso: eletrônico

BAR - Brazilian Administration Review

O periódico em Inglês que publica artigos de desenvolvimento teórico e
trabalhos empíricos na área de Administração.
ISSN eletrônico: 1807-7692
Instituição: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
Forma de acesso: eletrônico

GeP - Revista de Gestão e Projetos

A Revista Gestão e Projetos surge da necessidade de ser um foco de
publicação de trabalhos científicos na área de gerenciamento de projetos e áreas
correlatas. Sua gênese é decorrente do esforço da comunidade acadêmica e
profissional, em constituir um meio de discutir trabalhos desenvolvidos com rigor
dos métodos científicos que até então não se viam presentes em outras publicações
de âmbito nacional.
ISSN eletrônico: 2236-0972
Instituição: GEP
Indexação: Qualis CAPES →B2
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Site: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/index
Forma de acesso: eletrônico

GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas

A Revista GEPROS é um periódico acadêmico publicado em versão
eletrônica do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Campus Bauru. Foi criada em 2009 e desde então está
direcionada

a

professores,

pesquisadores,

pós-graduandos,

graduandos,

profissionais e interessados nas áreas de Engenharia de Produção e correlatas. O
objetivo da GEPROS é contribuir para a disseminação de conhecimentos classemundial na área de Engenharia de Produção, contribuindo tanto para o avanço nas
fronteiras do estado-da-arte dos temas que aborda, à luz dos mais elevados
padrões acadêmicos, quanto para o desenvolvimento e modernização da
sociedade, possuindo intrínseco valor prático.
ISSN eletrônico:1984-2430
Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/index
Forma de acesso: eletrônico

Gestão e Desenvolvimento
Gestão e Desenvolvimento é a revista eletrônica semestral de acesso aberto do
Mestrado Profissional em Indústria Criativa da Universidade Feevale, com
publicações desde 2004, que objetiva veicular artigos acadêmicos inéditos ligados à
Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Comunicação e Informação,
Direito, Economia, Planejamento Urbano/Regional e Turismo.
ISSN impresso:1807-5636
ISSN eletrônico: 2446-6875
Instituição: Universidade Feevale
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/ind
ex
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Forma de acesso: impresso e eletrônico

Master
A publicação tem periodicidade bimestral. O conteúdo aborda temas da área
da Administração assim como atividades da autarquia.
ISSN: 2236-5737
Instituição: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://crars.org.br/revistas_lista
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Organizações Rurais & Agroindustriais
A revista “Organizações Rurais & Agroindustriais” é um periódico trimestral
editado pelo Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal
de Lavras, com o apoio da Editora UFLA. A revista Organizações Rurais e
Agroindustriais aceita artigos cujo objeto de pesquisa se refere ao meio rural e ao
agronegócio.
ISSN eletrônico: 2238-6890
Instituição: Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/index
Forma de acesso: eletrônico

RAC - Revista de administração contemporânea
A RAC é uma revista científica que tem como missão contribuir para o
entendimento aprofundado da Administração e das Ciências Contábeis mediante a
divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas, documentos, notas e
resenhas bibliográficas que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação
administrativa em organizações públicas e privadas. A RAC teve sua publicação
impressa até o ano de 2008, permanecendo a partir de então como uma publicação
online.
ISSN eletrônico: 1982-7849
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Instituição: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
Forma de acesso: eletrônico

RACE - Revista de Administração Contabilidade e economia
A RACE é uma revista classificada com Qualis B3 na área de Administração
Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, editada pelo grupo de
docentes e pesquisadores do Mestrado Profissional em Administração da Unoesc,
recomendado pela CAPES e filiado à ANPAD. Com periodicidade quadrimestral a
partir de 2014, tem como missão publicar e promover o debate de estudos científicos
e trabalhos técnicos de qualidade que contribuam para a expansão do conhecimento
em Administração, Economia e Contabilidade. O foco da RACE é a publicação de
estudos referentes à área da gestão pública ou privada, especialmente
contemplando a contribuição científica e a compreensão da temática da
sustentabilidade nas suas dimensões: econômica, ambiental e social.
ISSN eletrônico: 2179-4936
Instituição: Unoesc
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index
Forma de acesso: eletrônico
RAD - Revista Administração em Diálogo
A Revista Administração em Diálogo (RAD) é uma revista do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, sendo desde 2006 exclusivamente em formato eletrônico. A RAD é uma
publicação quadrimestral e tem como finalidade publicar a produção do Programa
de Professores e alunos, de especialistas e professores de outras universidades.
ISSN eletrônico: 2178-0080
Indexação: Qualis CAPES →B3
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC USP)
Site: http://revistas.pucsp.br/index.php/rad

18

Forma de acesso: eletrônico

RAE - Revista de Administração de Empresas

RAE é um periódico pioneiro, de vanguarda e vem se consolidando como uma
publicação de referência no meio acadêmico-científico, destacando-se nos níveis
mais altos de padrão de qualidade e rigor acadêmico. A RAE é uma revista
generalista na área de Administração, voltada a professores, pesquisadores e
estudantes.
ISSN impresso: 0034-7590
ISSN eletrônico: 2178-938X
Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://rae.fgv.br/rae
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RAEP - Administração: Ensino e Pesquisa

A Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) é o primeiro periódico acadêmico
brasileiro que busca difundir o estado da arte do ensino e da pesquisa em
Administração.

Publicada quadrimestralmente pela Associação Nacional dos

Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD), tem como público-alvo a
comunidade acadêmica composta por estudantes, professores, pesquisadores e
gestores acadêmicos de cursos e programas em Administração.
ISSN impresso: 2177-6083
ISSN eletrônico: 2358-0917
Instituição: Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração
(ANGRAD)
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://raep.emnuvens.com.br/raep
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RAP - Revista de Administração Pública
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A revista está aberta às contribuições de todas as áreas do conhecimento
preocupadas com a efetividade e equidade da ação pública. Segue, em seus
princípios, a missão da Fundação Getúlio Vargas: avançar nas fronteiras do
conhecimento na área das Ciências Sociais e afins, produzindo e transmitindo ideias,
dados e informações, além de conservá-los e sistematizá-los, de modo a contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico do país, a melhoria dos padrões éticos
nacionais, uma governança responsável e compartilhada e para a inserção do país
no cenário internacional.
ISSN impresso: 0034-7612
ISSN eletrônico: 1982-3134
Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/index

Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBA - Revista Brasileira de Administração

A RBA é o veículo oficial de divulgação do Conselho Federal de
Administração (CFA) e traz sempre temas atuais, que visam contribuir para o
desenvolvimento profissional dos Administradores, Tecnólogos e estudantes.
ISSN: 1517-2007
Instituição: Conselho Federal de Administração
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://revistarba.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBADM - Revista Brasileira de Administração Científica

A Revista Brasileira de Administração Científica é uma publicação científica
internacional em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, que tem por objetivo
promover discussões, disseminar ideias e divulgar resultados de pesquisas (com
enfoques locais, regionais e nacionais) relacionados à administração, e temáticas
relacionadas.
ISSN eletrônico: 2179-684X
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Instituição: Sustenere Publishing Co.
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://sustenere.co/journals/index.php/rbadm/about
Forma de acesso: eletrônico

RCA - Revista de Ciências da Administração

A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a divulgação
da produção científica em Ciências da Administração e áreas correlatas,
objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do conhecimento
nestas áreas. O público-alvo é formado por pesquisadores, professores e
estudantes que desenvolvem estudos e pesquisas sobre temas administrativos.
ISSN impresso: 1516-3865
ISSN eletrônico: 2175-8077
Instituição: Revista da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de
Administração
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

ReA - Revista de Administração da UFSM

A missão da Revista de Administração da UFSM consiste em publicar a
pesquisa empírica que testa, amplia ou constrói a teoria administrativa e contribui
com a prática de gestão, além de contribuições empíricas e teóricas relevantes e
destacar o significado daquelas contribuições ao campo da gestão.
ISSN eletrônico: 1983-4659
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsm.br/index.php/reaufsm
Forma de acesso: eletrônico

READ - Revista Eletrônica de Administração
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A READ é um periódico quadrimestral, aberta a todos os temas relativos à
gestão das organizações, com a missão de publicar trabalhos científicos relevantes,
inéditos e que reflitam o estado da arte para o desenvolvimento da Administração.
ISSN impresso: 1980-4164
ISSN eletrônico: 1413-2311
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.seer.ufrgs.br/read/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

REMarK - Revista Brasileira de Marketing
Publicação trimestral que tem como objetivo divulgar a produção científica
brasileira na área de marketing. As opiniões e ideias contidas em seus artigos
buscam expressar o melhor da produção acadêmica dos grupos de pesquisa de
pós-graduação stricto sensu nacionais. A REMark é uma iniciativa pioneira dos
pesquisadores brasileiros visando abrir um espaço independente e exclusivo de
discussão e divulgação dos temas que constituem o amplo domínio do Marketing
enquanto disciplina científica.
ISSN eletrônico: 2177-5184
Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Banas Qualidade

O Objetivo da Revista Banas Qualidade, é trazer para o leitor, informações
importantes sobre as atividades ligadas à Gestão da Qualidade, para ampliar o
conhecimento profissional e trazer importantes informações para as organizações.
ISSN eletrônico: 1676-7845
Instituição: Quality
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: https://www.banasqualidade.com.br/
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Forma de acesso: eletrônico

Revista de Administração FACES Journal

A Revista FACES Journal é uma publicação da Universidade FUMEC/FACE,
que busca atender a amplo leque de conhecimentos, perspectivas e questões em
Administração. O público-alvo é composto por estrato relevante da comunidade
empresarial – administradores, executivos, consultores e executivos de alta e média
gerência, assim como por acadêmicos – professores, pesquisadores e estudantes
de Administração e áreas afins.
ISSN eletrônico:1984-6975
Instituição: Universidade FUMEC/FACE
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.fumec.br/revistas/facesp/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista FENACON

Atua como agente fomentador no fortalecimento e crescimento das
categorias econômicas representadas e seus Sindicatos Filiados, além de viabilizar
os anseios reivindicados pelos mesmos. É referência nacional no exercício da
representatividade sindical, tanto nos aspectos relacionados à defesa política dos
direitos de seus representados, como também na excelência de sua gestão e no
apoio à autossustentação dos sindicatos filiados.
ISSN:
Instituição: Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON)
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.fenacon.org.br/multimidia/revistas/
Formas de acesso: impresso e eletrônico

TAC - Tecnologias de Administração e Contabilidade
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A TAC é uma revista que visa registrar, avaliar e divulgar a produção
tecnológica nas áreas de administração e contabilidade a gestores em atuação no
mercado, alunos e professores de mestrados profissionais, MBAs e especializações
da área.
ISSN eletrônico: 2236-0263
Instituição: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=4
Forma de acesso: eletrônico

TPA - Teoria e Pratica em Administração

A TPA surge com o objetivo de publicar artigos e outras formas de textos
acadêmicos que busquem apresentar contribuição conceitual e aplicada. Assim,
teoria e prática deixam de ser entendidas como antagonismos e passam a ser
encaradas como dois polos de um mesmo continuo. Teoria e prática em
administração devem ser parte do esforço de promover conhecimento que seja
fomentador do bem-estar social na busca de uma contribuição da administração
não apenas para as empresas, mas também para outras formas organizativas e a
sociedade em geral.
ISSN eletrônico: 2238-104X
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPB)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://periodicos.ufpb.br/index.php/tpa
Forma de acesso: eletrônico

2.2 Artes Visuais EAD
ARS
A revista ARS é uma publicação que reúne trabalhos relevantes no debate da
arte, produzidos no meio universitário ou fora dele. Propõe um foco ampliado na
abordagem conforme, ademais, as exigências da própria produção artística
contemporânea. Com isso, objetiva contribuir no debate cultural para além dos
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muros da universidade e interrogar as próprias perspectivas da arte no contexto
contemporâneo. Valoriza a área teórica e a contribuição de disciplinas mais antigas,
como a filosofia, a estética e a história da arte, ainda que frequentemente se trate
de confrontar ou apontar os limites dessa tradição em face dos desafios da situação
contemporânea. A revista ARS tem interesse em divulgar, ao lado dos trabalhos
dos artistas, críticos, historiadores de arte e alunos de pós-graduação do
Departamento de Artes Visuais colaborações de pesquisadores, artistas,
intelectuais e outros profissionais do meio artístico, favoráveis à experimentação e
à pesquisa teórica especializada.
ISSN impresso: 1678-5320
ISSN eletrônico: 2178-044
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais da ECA-USP
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16785320&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Cultura Visual
A revista Cultura Visual dedica-se à publicação de artigos, resenhas e
entrevistas inéditas de autores selecionados, bem como textos de pesquisadores
convidados pelo Conselho Editorial. A edição eletrônica da revista tem, ainda, uma
seção exclusiva para a divulgação de resumos de teses (mestrado e doutorado),
divulgando a produção de conhecimento em artes visuais e design no cenário
nacional. A revista Cultura Visual tem por missão promover a difusão da reflexão
acerca das artes visuais e do design nos âmbitos teórico e prático, contemplando
pesquisas em História, Teoria e Crítica da Arte e do Design, bem como Poéticas
Artísticas, por meio da publicação de artigos de excelência, inéditos, produzidos por
pesquisadores nacionais e internacionais, contribuindo, assim, para o adensamento
e aprofundamento destes campos do saber.
ISSN impresso: 1516-893X
ISSN eletrônico: 2175-084X
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Instituição: Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia Programa de
Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://portalseer.ufba.br/index.php/rcvisual/index
Forma de acesso: impresso eletrônico

Palíndromo
Trata-se de uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Existe desde 2004,
inicialmente na forma impressa e depois apenas em modo eletrônico a partir de 2009.
Trata-se de uma revista digital sem fins lucrativos e concebida para ser um veículo
de divulgação de pesquisas e produção de conhecimento, devidamente inscrita na
plataforma do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER).
ISSN eletrônico:

2175-2346

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Centro de Artes da
Universidade do Estado de Santa Catarina
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site:

http://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo/index

Forma de acesso: eletrônico

Porto Arte: Revista de Artes Visuais
A revista Porto Arte integra o programa editorial do Programa de PósGraduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem
como missão principal estimular a reflexão em e sobre as artes visuais. A ênfase
recai no moderno e no contemporâneo e divulga resultados de pesquisas de artistas,
curadores, historiadores, teóricos e críticos da arte, conceituados, nacionais e
internacionais.
ISSN eletrônico:

2179-8001

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Artes. Programa
de Pós-Graduação em Artes Visuais
Indexação: Qualis CAPES →C
Site:

https://seer.ufrgs.br/PortoArte/index

Forma de acesso: eletrônico

26

RDLAV - Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais
A Revista é organizada em sessões de Dossiê, Demanda Contínua e
Resenha e destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área da Educação em
Artes Visuais, Educação da Cultura Visual e demais temas relacionados à Educação
com seus entrecruzamentos com as Artes. A revista tem como objetivos publicar
artigos relacionados ao campo da educação e das artes e suas interfaces com a
filosofia, sociologia, antropologia, letras, ciências sociais e humanas, resultantes de
estudos teóricos, pesquisas, problematizações sobre práticas concretas ou debates
polêmicos e atuais.
ISSN eletrônico: 1983-7348
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

https://periodicos.ufsm.br/revislav/index

Forma de acesso: eletrônico

Revista Visuais
A Revista Visuais é o periódico do Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais da Unicamp desde 2015. A revista publica textos relacionados às pesquisas
nas linhas de teoria, crítica e história da arte, das poéticas visuais, estendendo-se ao
amplo domínio dos campos híbridos e transdisciplinares que se articulam nesta área
de conhecimento. A revista recebe proposições para elaboração de dossiês, artigos,
traduções, e também publica ensaios visuais. As proposições para a publicação na
revista são arbitradas pelo seu comitê editorial.
ISSN eletrônico:

2447-1313

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Unicamp
Indexação: Qualis CAPES →
Site:

https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/visuais/index

Forma de acesso: eletrônico
2.3 Ciências Biológicas EAD
ACET - Unoesc&ciencia
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Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Visa ampliar as
oportunidades de publicação da produção didático-científica no âmbito dos cursos
da Universidade do Oeste de Santa Catarina, além de promover a divulgação de
artigos produzidos em âmbito nacional e/ou internacional, no intuito de disseminar o
conhecimento científico.
ISSN eletrônico: 2187-342x
Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acet/index
Forma de acesso: eletrônico

ACTIO: Docência em Ciências
A Revista ACTIO: Docência em Ciências é um periódico de caráter científico
voltado à pesquisa em Educação de Ciências (Biologia, Física, Química ou Ciências)
e em Educação Matemática, dentro da área de conhecimento Ciências Humanas e
subárea Educação, para o CNPQ e na área Ensino e subárea Ensino de Ciências
para a Capes e está organizada em três seções. Esta revista oferece acesso livre
imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente
o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do
conhecimento.
ISSN eletrônico: 2525-8923
Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/index
Forma de acesso: eletrônico

Actualidades Biológicas
Actualidades Biológicas é uma revista de acesso aberto, especializada na
publicação de manuscritos inéditos de alta qualidade, resultantes de pesquisas em
ciências biológicas. Ocasionalmente, ela publica um suplemento especializado
sobre um tópico de importância atual.
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ISSN impresso: 0304-3584
ISSN eletrônico: 2145-7166
Instituição: Universidade de Antioquia. Instituto de Biologia, Faculdade de Ciências
Exatas e Naturais.
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/actbio/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

AMBIAGUA - Ambiente & Água. An Interdisciplinary Journal of Applied
Science
É uma revista da Universidade de Taubaté, editada pelo Instituto de
Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas (IPABHi), que publica artigos
originais que contribuam para o avanço das Ciências Ambientais e Recursos
Hídricos. A revista começou em 2006 e desde então publicou edições a cada quatro
meses até 31 de dezembro de 2013. A partir de janeiro de 2014, passou a publicar
trimestralmente. Contribuem para ampliar o conhecimento na área interdisciplinar
relacionada a Ciências Ambientais e Recursos Hídricos.
ISSN eletrônico: 1980-993X
Instituição: Universidade de Taubaté Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias
Hidrográficas.
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-

993X&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: eletrônico

Botanical Sciences
É uma revista científica publicada pela Sociedade Botânica do México
(Sociedad Botánica de México). A revista publica contribuições originais em todos os
campos das ciências das plantas, incluindo ecologia e evolução, função e estrutura,
sistemática e taxonomia, entre os tópicos mais relevantes. A qualidade científica das
contribuições aceitas é garantida por uma revisão por pares rigorosa. Contribuições
aceitas são trabalhos de pesquisa originais e artigos de revisão que sintetizam o
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conhecimento atual e sugerem novas perspectivas para diferentes campos da
botânica.
ISSN impresso: 2007- 4298
ISSN eletrônico: 2007- 4476
Instituição: Sociedad Botánica de México A.C.
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Journal of Biology
O primeiro número da Brazilian Journal of Biology foi publicado em abril de
1941, com o nome de Revista Brasileira de Biologia, depois da formação da
Sociedade de Biologia do Brasil e com o financiamento do filantropo Guilherme
Guinle. A partir de 1998, a Revista passou a ser publicada pelo Instituto Internacional
de Ecologia, e em 2000 teve seu nome alterado para Brazilian Journal of Biology. A
sua finalidade é a publicação de artigos que contenham resultados de pesquisa
original em qualquer ramo das ciências biológicas.
ISSN impresso: 1519-6984
ISSN eletrônico: 1678-4375
Instituição: Instituto Internacional de Ecologia
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-

6984&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Investigações em Ensino de Ciências (Online)
A Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) é uma revista internacional
de

publicação

voltada

exclusivamente

para

a

pesquisa

na

área

de

ensino/aprendizagem de ciências (Física, Química, Biologia ou Ciências Naturais,
quando enfocadas de maneira integrada. Este periódico tem como objetivo principal
a divulgação aberta de trabalhos relevantes e originais em pesquisa em ensino de
Ciências para a comunidade internacional de pesquisadores, em especial, da
América Latina e península Ibérica.
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ISSN eletrônico:1518-8795
Instituição: Instituto de Física – UFRGS
Indexação:QualisCAPES→C1
Site: https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Ciências & Ideias
A Revista Eletrônica Ciências & Ideias é uma publicação de acesso livre do
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciência (PROPEC) do
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), trata-se de uma revista científica criada
em 2009, são aceitos para publicação contribuições originais e inéditas, teóricas ou
empíricas, relacionadas ao Ensino de Ciências e Divulgação Científica. A revisão do
texto é de exclusiva responsabilidade do autor. O texto deverá ser revisado por um
profissional habilitado antes de ser submetido à revista.
ISSN eletrônico: 2176-1477
Instituição: Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências
(PROPEC) do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci/index

Forma de acesso: eletrônico
2.4 Ciências Contábeis

ASAA Journal Advances in Scientific and Applied Accounting
A ASAA Journal é direcionada aos pesquisadores da comunidade científica
da Contabilidade e de áreas afins. Com missão de disseminar o conhecimento
através da publicação de trabalhos originais em todas as áreas da pesquisa
contábil, utilizando metodologias analíticas, empíricas, experimentais, de campo,
dentre outras, sempre sustentadas em teorias que reflitam o mais alto
desenvolvimento da área.
ISSN eletrônico: 1983-8611
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Instituição: AnpCONT - Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em
Ciências Contábeis (Brasil)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/index
Forma de acesso: eletrônico
BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos

A missão da Base é divulgar artigos científicos de qualidade, pertinência e
rigor científico nas áreas de Administração e Contabilidade, para a apreciação de
profissionais e acadêmicos dessas duas áreas e também do público em geral. A
BASE publica artigos acadêmicos originais de alta qualidade, relevância e rigor
científico nos campos das ciências empresariais e contábeis. Ela fornece um fórum
internacional para a publicação de manuscritos que empregam análise empírica
rigorosa e impactam nossa compreensão nos seguintes campos da ciência da
administração: contabilidade, finanças, marketing, comportamento organizacional,
gerenciamento estratégico, gerenciamento de operações, gestão de recursos
humanos, entre outros. Contribuições são bem-vindas de uma ampla gama de
metodologias e tópicos. Artigos puramente teóricos, revisões de literatura e estudos
bibliométricos não são encorajados.
ISSN eletrônico: 1984-8196
Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://revistas.unisinos.br/index.php/base/index
Forma de acesso: eletrônico

CGG - Revista Contabilidade, Gestão e Governança

A Revista Contabilidade, Gestão e Governança (CGG) é um periódico que
surgiu em 2009 da parceria entre o Programa multi institucional e Inter-regional de
Pós-graduação em Contabilidade das Universidades de Brasília e Federais da
Paraíba e do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-graduação em
Administração da Universidade de Brasília. A junção de esforços desses programas
de pós-graduação, tem como objetivo alavancar a divulgação de conhecimento e
de governança de organizações públicas, privadas e do terceiro setor,
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desenvolvidos por pesquisadores nacionais. Com uma proposta de tornar-se um
periódico de referência em nível nacional, a CGG adota as melhores práticas
editoriais de periódicos internacionais e as recomendações e normas do
Qualis/CAPES, a qual avalia a revista quadrienalmente junto com a avaliação de
desempenho dos programas de pós-graduação.
ISSN eletrônico: 1984-3925
Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/index
Forma de acesso: eletrônico

Contabilidade Vista & Revista
O objetivo da revista é publicar e divulgar por meio Eletrônico, de forma
gratuita, pesquisas teóricas e aplicadas para fomentar o conhecimento na área de
Contabilidade, Controladoria e Finanças. São priorizadas as pesquisas científicas
elaboradas

por

professores

e

alunos

de

graduação

e

pós-graduação,

pesquisadores e profissionais do Brasil e do Exterior com qualidade e efetiva
contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico da área contábil.
ISSN eletrônico: 0103-734X
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista
Formas de acesso: eletrônico

CONTEXTUS - Revista Contemporânea de Economia e Gestão
A Revista Contemporânea de Economia e Gestão tem por missão interagir
com diferentes públicos e instituições no que diz respeito aos conhecimentos nas
áreas de Economia, Administração e Contábeis, tanto em nível nacional como
internacional, para divulgar e fomentar a produção científica nessas respectivas
áreas. A Contextus está direcionada para pesquisadores, professores, estudantes
e profissionais que atuam nesses ramos de estudo.
ISSN impresso:1678-2089
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ISSN eletrônico: 2178-9258
Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://periodicos.ufc.br/contextus/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Custos e Agronegócio online
O Periódico Custos e Agronegócio on-line busca contribuições relevantes
para o estudo do agronegócio a partir da inserção da contabilidade de custos em
suas diversas modalidades, seja em aplicações teórico empíricas investigativas,
dotadas de referencial teórico e apoio metodológico compatível, bem como
reflexões teóricas dispostas sob a forma de ensaios.
ISSN eletrônico: 1808-2882
Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://www.custoseagronegocioonline.com.br/principal.html
Forma de acesso: eletrônico

Enfoque: Reflexão Contábil
A Enfoque: Reflexão Contábil publicada pelo Departamento de Ciências
Contábeis da Universidade Estadual de Maringá, que tem como Missão: “Divulgar
produção científica da área contábil” e cujo Objetivo é “disseminar o conhecimento
e promover a reflexão e a discussão de temas da área contábil e afins, servindo de
apoio à pesquisa, ao ensino de graduação e pós-graduação, bem como fonte de
leitura para professores, profissionais e demais interessados”.
ISSN eletrônico: 1984-882X
Instituição: Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual
de Maringá - UEM
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque/index
Forma de acesso: eletrônico
RBC – Revista Brasileira de Contabilidade
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A Revista Brasileira de Contabilidade (RBC) é uma publicação técnica,
publicada bimestralmente e tem como objetivo divulgar artigos com atributos
técnico-contábeis, transmitindo estudos e experiências profissionais, tem acesso às
mais completas e atualizadas informações científicas e técnicas do mundo contábil.
ISSN impresso: 0104-8341
ISSN eletrônico: 2526-8414
Instituição: Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc/issue/view/224
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBGN - Revista Brasileira de Gestão de Negócio
A Revista Brazilian Business Management tem como foco divulgar e
promover o debate científico sobre Gestão e Contabilidade e tem como missão
divulgar estudos e pesquisas que possam contribuir para o aprimoramento da teoria
em Administração de Empresas. Os artigos nunca foram publicados, foram escritos
por autores nacionais ou internacionais e são atemporais e relevantes dentro do
cenário de gestão da organização.
ISSN impresso: 1806-4892
ISSN eletrônico: 1983-0807
Instituição: Fundação Escola do Comércio Alvares Penteado - FECAP
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://rbgn.fecap.br/RBGN/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RCC - Revista Contemporânea de Contabilidade
A RCC tem por missão interagir com diferentes públicos e instituições no que
diz respeito aos conhecimentos contábeis, tanto em nível nacional como
internacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de metodologias e
procedimentos nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão em atividades
contábeis, e contribuir para a formação humana e profissional nos limites das
discussões e possibilidades das Ciências Econômicas e Sócio Aplicadas.
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ISSN impresso: 1807-1821
ISSN eletrônico: 2175-8069
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RCCC - Revista Catarinense de Ciência Contábil
A Revista Catarinense da Ciência Contábil é uma publicação quadrimestral
do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e tem como missão
divulgar a produção científica na área de Contabilidade, produzida por professores,
pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do exterior, selecionada com base
na qualidade e na contribuição para o desenvolvimento e disseminação do
conhecimento nesse campo. Trata-se de uma continuação da Revista CRCSC &
Você, publicada pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina desde
2001.
ISSN impresso: 1808-3781
ISSN eletrônico: 2237-7662
Instituição: CRCSC
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RCO - Revista de Contabilidade e Organizações
A Revista de Contabilidade e Organizações (RCO) é uma revista brasileira de
livre acesso, com publicações quadrimestrais. Procurando sempre publicar
resultados de pesquisa que sejam inovadores, instigantes, surpreendentes e que
demonstrem um impacto potencial para a prática de contabilidade e auditoria. A RCO
foi criada em 2007, e desde o princípio entendeu que Organizações são uma
dimensão importante do fenômeno mensuração de valor nas economias modernas.
ISSN eletrônico: 1982-6486
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
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Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://www.revistas.usp.br/rco/
Forma de acesso: eletrônico

ReAC - Revista de Administração e Contabilidade da FAT
Revista de Administração e Contabilidade da Faculdade Anísio Teixeira (FAT)
é um veículo destinado à disseminação de pesquisas e ideias que agreguem valor
ao trabalho de acadêmicos e praticantes da administração e contabilidade.
ISSN eletrônico: 2177-8426
Instituição: Faculdade Anísio Teixeira (FAT)
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: http://www.fat.edu.br/reacfat.com.br/index.php/reac/index
Forma de acesso: eletrônico

RECONT - Revista Registro Contábil
Tem como objetivo interagir com diferentes públicos e instituições no tocante
à disseminação dos conhecimentos contábeis, tanto em nível nacional como
internacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de metodologias e
procedimentos, notadamente nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão em
atividades contábeis.
ISSN eletrônico: 2179-734X
Instituição: Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: http://www.seer.ufal.br/index.php/registrocontabil/index
Forma de acesso: eletrônico

REPeC - Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade
A REPeC é mantida pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis
(ABRACICON), com a missão de divulgar a produção de conhecimentos na área
contábil. A REPeC, em consonância com os requisitos do sistema de qualificação
e avaliação de periódicos definidos pela comunidade acadêmica, adota critérios de
análise para os artigos submetidos, os quais buscam destacar qualidade
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metodológica e temática, bem como os impactos em torno do conhecimento contábil
construído.
ISSN eletrônico: 1981-8610
Instituição: Revista da Academia Brasileira de Ciências Contábeis
(ABRACICON)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.repec.org.br/index.php/repec/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Ambiente Contábil
Tem como base o Departamento de Ciências Contábeis (DCC) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e constitui-se como um dos
veículos de divulgação do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis
(PPGCC). Este periódico é dirigido à comunidade científica: professores,
estudantes, pós-graduandos e profissionais da área de Contabilidade.
ISSN eletrônico: 2176-9036
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://periodicos.ufrn.br/ambiente/issue/view/753
Forma de acesso: eletrônico

Revista Contabilidade & Finanças USP
Tem por objetivo a divulgação de pesquisas inéditas de professores,
pesquisadores e alunos (de pós-graduação e graduação) de todo o país e do
exterior. O periódico é uma continuação do Caderno de Estudos, publicado a partir
de 1989. Conta com o suporte financeiro da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI). A partir de 2012 será publicada em
português e inglês, eletronicamente, de forma concomitante.
ISSN eletrônico: 1808-057X
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www5.usp.br/servicos/revista-contabilidade-financas-usp/
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Forma de acesso: eletrônico

Revista de Contabilidade da UFBA
A Revista de Contabilidade é um veículo destinado à disseminação de
pesquisas e ideias que agreguem valor ao trabalho de acadêmicos e praticantes da
contabilidade. Nossos leitores são professores, alunos de graduação e pósgraduação, consultores, empresários e profissionais de empresas públicas e
privadas.
ISSN eletrônico: 1984-3704
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista do CRC RS
A Revista do CRCRS surgiu em maio de 2010 com a reestruturação do boletim
informativo CRCRS Notícias, quando ganhou projeto gráfico mais dinâmico e
moderno. A publicação conta com artigos técnicos, temáticos e entrevistas sobre
temas relacionados à profissão contábil, além de notícias relacionadas ao Conselho
e à classe.
ISSN: 1806-9924
Instituição: Conselho Regional do Rio Grande do Sul
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://banca.maven.com.br/pub/crcrs/index2//index.jsp?edicao=83
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista do SESCON-SP
A Revista do Sescon – SP aborda temas envolvendo Ciências Contábeis,
tecnologia e do modo geral gestão e carreira.
ISSN:
Instituição: Sindicato das empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo.
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Indexação: Qualis CAPES →
Site: https://www.revistasesconsp.com.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Universo Contábil
Com a missão de disseminar e fomentar o conhecimento na área de
Contabilidade, a Revista Universo Contábil objetiva a divulgação por meio eletrônico
de produção científica relevante desta área, de forma gratuita, aberta a todos os
interessados.
ISSN eletrônico: 1809-3337
Instituição: Fundação Universidade Regional de Blumenau.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/index
Forma de acesso: eletrônico

RGFC - Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Com o objetivo de difundir e promover o conhecimento na área de
Administração, Contabilidade e Finanças, a Revista de Gestão, Finanças e
Contabilidade (RGFC) visa a divulgação por meio eletrônico da produção científica
relevante destas áreas, de forma gratuita, aberta a todos os interessados.
ISSN eletrônico: 2238-5320
Instituição: Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/index
Forma de acesso: eletrônico

RMC - Revista Mineira de Contabilidade
A Revista Mineira de Contabilidade (RMC) é um periódico técnico/científico
com edição quadrimestral, mantido pelo Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais (CRCMG). Sua missão é divulgar a produção de conhecimentos
científicos, técnicos e tecnológicos na área contábil.
ISSN eletrônico: 2446-9114
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Instituição: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=index
Forma de acesso: eletrônico

2.5 Direito

Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia

Revista do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade
Federal Fluminense apresenta periodicidade semestral composto por dossiê
temático nas áreas de antropologia ciências sociais.
ISSN eletrônico: 2179-7331
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Indexação: Qualis CAPES →A2
Site: http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica
Forma de acesso: eletrônico

Argumenta: Revista Jurídica
Publicada pelo Programa de Mestrado em Ciência Jurídica de periodicidade
semestral destinada a publicação de textos de ciência jurídica, ciências sociais
aplicadas e ciências humanas com o propósito de difundir em nível nacional e
internacional as reflexões dos pesquisadores de temas relacionados com justiça e
a exclusão social.
ISSN impresso: 1676-2800
ISSN eletrônico: 2317-3882
Instituição: Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Cadernos de Direito
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Produções acadêmico-científicas do curso de mestrado em direito da
Universidade de Piracicaba (UNIMEP) com o objetivo de publicar artigos de Direito
em sua complexidade, abrangendo suas dimensões políticas, filosóficas,
sociológicas e históricas.
ISSN impresso: 1676-529X
ISSN eletrônico: 2238-1228
Instituição: Universidade de Piracicaba (UNIMEP)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site:

https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/index/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito UFRGS

Compreendendo o doutorado e o mestrado apresenta como peculiaridade o
transpasse em suas quatro áreas de concentração, direito privado, público,
internacional e teoria do direito. Como ideia nuclear de sintetizar a expressão
fundamentos da experiência jurídica que se agrupa em três linhas de pesquisa:
fundamentos dogmáticos da experiência jurídica, fundamentos teóricos filosóficos
da experiência jurídica e fundamentos da integração jurídica.
ISSN impresso: 1678-5029
ISSN eletrônico: 2317-8558
Instituição: Universidade Federação do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://seer.ufrgs.br/ppgdir/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Ciências Sociais Aplicada em Revista

Meio de divulgação da produção acadêmica dos Cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Direito da Unioeste. O projeto tem como foco disseminar
pesquisas da área das Ciências Sociais Aplicadas em interface com as demais
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áreas do conhecimento além de ampliar a divulgação do conhecimento, seus
fundamentos, funções e aplicabilidade.
ISSN impresso: 1679-348X
ISSN eletrônico: 1982-3037
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) Campus
de Marechal Cândido Rondon
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

CIVITAS: Revista de Ciências Sociais

Revista com publicação de artigos na área de Ciências Sociais pelo
programa de pós-graduação em ciências sociais, Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
ISSN impresso: 1519-6089
ISSN eletrônico: 1984-7289
Instituição: Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Direito e Justiça

A revista tem como objetivo atuar como instrumento de propagação das
reflexões e construções do conhecimento acerca dos Novos Direitos, estimulando
o debate, o questionamento e o desenvolvimento dos processos formativos dos
operadores e investigadores jurídicos, como forma de integração entre a
universidade e o mundo da vida voltada para a potencialização dos processos de
constituição da cidadania e da democracia.
ISSN impresso: 2178-2466
ISSN eletrônico: 1676-8558
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Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
(URI)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direito_e_justica/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Direitos Culturais

A Revista Direitos Culturais, criada em 2006, foi uma iniciativa do Programa
de Pós-Graduação – Mestrado em Direito da URI - campus de Santo Ângelo - RS
com o propósito de servir ao debate acadêmico e institucional.
ISSN impresso: 1980-7805
ISSN eletrônico: 2177-1499
Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
(URI)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Lua Nova

Lua Nova é editada pelo Centro de Estudos da Cultura Contemporânea
(CEDEC) e foi fundada em 1984 como uma revista para debate e intervenção sobre
as principais questões que mobilizaram a sociedade na época. Desde 1988, com o
número 15, ganhou seu formato atual, com números centrados em núcleos
temáticos e com artigos independentes, focados na reflexão de longo alcance, tanto
em análise empírica quanto em fundamentos teóricos, sobre questões relacionadas
a três campos fundamentais: Democracia, cidadania e direitos. Atualmente é uma
publicação de primeira linha no meio acadêmico, com altas avaliações por agências
patrocinadoras de pesquisas e com indexação nacional e internacional.
ISSN impresso: 0102-6445
ISSN eletrônico: 1807-0175
Instituição: Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC)
Indexação: Qualis CAPES → A1
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Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01026445&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Novos Estudos Jurídicos

Tem por missão promover o aprimoramento dos estudos na área do Direito,
especialmente nas seguintes áreas: “Constitucionalismo e Produção do Direito” e
“Direito e Jurisdição”. As publicações dar-se-ão até o último dia dos meses de abril,
agosto e dezembro de cada ano. A revista o estimula aos debates críticos e éticos
sobre assuntos relacionados aos temas acima identificados e que compõe sua linha
editorial.
ISSN eletrônico: 2175-0491
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/index
Forma de acesso: eletrônico

Pensar: Revista de Ciências Jurídicas
A Revista Pensar – Revista de Ciências Jurídicas da Universidade de
Fortaleza é uma publicação quadrimestral fundada em 1992 pela Universidade de
Fortaleza (UNIFOR). Consolidou sua importância acadêmica a partir das relevantes
discussões científicas que tem conduzido, seja no campo do Direito ou das
disciplinas afins.
ISSN eletrônico: 2317-2150
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: http://periodicos.unifor.br/rpen/index
Forma de acesso: eletrônico

RDB - Revista de Direito Brasileira
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RDB é uma publicação quadrimestral e oficial do CONPEDI, Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, que visa fomentar o estudo das
questões mais relevantes que envolvem a jurisdição constitucional tanto em âmbito
nacional quanto estrangeiro. Neste sentido, procura-se estudar os principais temas
do Direito Contemporâneo de modo reflexivo e dialético. Objetiva-se criar um campo
vasto de discussão e aproximação do Direito interno e internacional, propiciando
um intercâmbio de informações e soluções sobre as mais diversas questões
jurídicas situadas no âmbito da jurisdição constitucional. Tem como finalidade
oferecer aos estudiosos do Direito uma visão atualizada dos principais temas das
Cortes Constitucionais, buscando aproximar a teoria da prática.
ISSN impresso: 2237-583X
ISSN eletrônico: 2358-1352
Instituição: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
(CONPEDI)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: http://www.indexlaw.org/index.php/rdb/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Direito Constitucional

Propósito de ser caminho de especialização, de estudos avançados no
Direito Constitucional, oferecendo o que há de mais moderno e atual no que se
refere a algum tema-chave desta área do saber. Congrega o pensamento de juristas
nacionais e de número considerável de estrangeiros que se destacam por suas
pesquisas e publicações sobre a questão prática e profissional da respectiva edição.
Não agrega simplesmente estudos dispersos da área, mas sim manifestações
avalizadas sobre um tópico relevante para os problemas jurídicos do dia a dia do
profissional do direito.
ISSN impresso: 1678-9547
ISSN eletrônico: 1983-2303
Instituição: Escola Superior de Direito Constitucional
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://www.esdc.com.br/publicacoes.htm
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais

A Revista da Faculdade de Direito da UFMG tem como objetivo primordial
veicular os artigos de colaboradores nacionais e internacionais bem como de
professores da própria Faculdade de Direito da UFMG, da maior importância e das
pesquisas nela levadas a efeito. Com isto pretende não só divulgar o esforço
científico elaborado, como possibilitar a sua informação a trabalhos semelhantes
desenvolvidos no Brasil e no mundo.
ISSN impresso: 1984-1841
ISSN eletrônico: 0304-2340
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da Seção Judiciária do Rio Janeiro

A revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de periodicidade
quadrimestral, propõe-se a ser um espaço voltado para o diálogo entre a reflexão e
a aplicação do Direito. Nesse sentido, considerando a multiplicidade de enfoques e
abordagens a respeito das questões apresentadas aos pesquisadores e operadores
do Direito, é privilegiada a abordagem do objeto jurídico como elemento de
interesse investigativo complexo.
ISSN eletrônico: 2177-8337
Instituição: Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Direito Sanitário
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A Revista tem por objetivos divulgar o conhecimento e fomentar discussões
no campo interdisciplinar do direito sanitário, independentemente da formação
original do autor. A publicação destina-se aos profissionais que atuam no âmbito do
direito sanitário, políticas públicas, direito e saúde pública, bem como aos
pesquisadores, professores e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação
dessas áreas.
ISSN eletrônico: 2316-9044
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.revistas.usp.br/rdisan
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Estudos Jurídicos Unesp

Revista vinculada ao Programa de Pós-graduação em Direito da Unesp,
publica em seus números, trabalhos jurídicos na forma de artigos, resenhas e
traduções, na linha editorial “Sistemas Normativos e Fundamentos da Cidadania”,
consoante sua área de concentração, com destaque para uma das três linhas de
pesquisa do Mestrado: Direito, Mercado e Relações Internacionais; Direito,
Sociedade e Políticas Públicas; Efetividade e Tutela dos Direitos Fundamentais.
ISSN impresso: 1414-3097
ISSN eletrônico: 2179-5177
Instituição: Universidade Estadual Paulistana (UNESP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Direito GV

Revista publica artigos, resenhas, e traduções inéditos (nacional ou
internacionalmente) com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas,
inclusive artigos interdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos
campos de pesquisa Direito e Desenvolvimento (law & development), Direito e
Sociedade (law & society) e Direito e Economia (law & economics).
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ISSN eletrônico: 2317-6172
Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv
Forma de acesso: eletrônico

Revista do Curso de Direito da UNIABEU

A Revista do Curso de Direito da UNIABEU é um periódico eletrônico
semestral destinado a divulgar as pesquisas acadêmico-científicas dos docentes e
discentes do Curso de Direito da UNIABEU, bem como da comunidade científica
em geral. Publica textos inéditos, em português ou inglês, que são submetidos à
avaliação por pares, segundo as normas para contribuições.
ISSN eletrônico: 2236-7942
Instituição: União Brasileira de Ensino Universitária (UNIABEU)
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/rcd/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília

A Revista do Curso de Mestrado em Direito (RVMD) é uma revista virtual que
nasceu destinada à publicação de artigos no âmbito do Programa de Mestrado da
Universidade Católica de Brasília, publicando material de colaboradores de outras
instituições e de docentes e discentes do próprio Programa, de forma a promover a
integração acadêmica, por via da publicação de artigos de alto nível acadêmico.
ISSN eletrônico: 1980-8860
Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Eletrônica Direito e Política
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A Revista Eletrônica Direito e Política está direcionada à publicação de
trabalhos docentes e discentes do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da
Universidade do Vale do Itajaí (CEJURPS/Univali), e de outras instituições, no Brasil
e no exterior, que mantenham cursos de graduação e pós-graduação em Direito e
Ciência Política. Trata-se de um periódico que pretende servir à comunidade
científica como um instrumento de informação e divulgação dos inúmeros trabalhos
que são produzidos e devem ser publicados.
ISSN eletrônico: 1980-7791
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM

De periodicidade semestral aberto a acadêmicos e profissionais de todas as
Instituições de Ensino Superior e tem por finalidade a publicação de artigos
científicos inéditos que contribuam para a expansão do conhecimento nas áreas
das Ciências Jurídicas e Sociais.
ISSN eletrônico: 1981-3694
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Prima Facie: Direito, História e Política
A revista semestral eletrônica Prima Facie tem interfaces voltadas para a
Filosofia, a História, a Ciência Política e demais áreas afins. Visa propiciar debates
atualizados sobre problemas do Brasil e do mundo contemporâneo com a
participação de pesquisadores de diversas universidades nacionais e estrangeiras.
ISSN eletrônico: 1678-2593
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Indexação: Qualis CAPES → B1
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Site: http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/primafacie/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Sequência

Uma publicação temática de periodicidade semestral editada pelo Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da UFSC. Publica artigos, relatórios de
pesquisas, comunicações em congressos, inéditos, escritos por docentes,
discentes e pesquisadores ligados a cursos de pós-graduação em Direito, assim
como resenhas, nas áreas temáticas de Teoria Crítica do Direito, enfatizando o
constitucionalismo contemporâneo e seus reflexos nas seguintes áreas do Direito:
Direito, Estado e Sociedade; Filosofia, Teoria e História do Direito; Relações
Internacionais.
ISSN eletrônico: 2177-7055
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/index
Forma de acesso: eletrônico

UFPR - Revista da Faculdade de Direito

Promovendo um alto nível de pesquisa na esfera jurídica brasileira desde
1953, a Revista da Faculdade de Direito UFPR é um dos mais antigos periódicos
dedicados ao Direito no Brasil, e tem sido extremamente bem-sucedida em
combinar tradição e inovação. De fato, por mais de sessenta anos a Revista tem
respeitado seu passado, assim como tem sido um local para discussão de ideias e
conceitos inovadores.
ISSN impresso: 0104-3315
ISSN eletrônico: 2236-7284
Instituição: Revista da Faculdade de Direito (UFPR)
Indexação: Qualis CAPES →A2
Site: https://revistas.ufpr.br/direito/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Universitas Jus

A revista Universitas Jus é uma publicação organizada pela Faculdade de
Direito do Centro Universitário de Brasília. Seu objetivo é divulgar pesquisas que
procurem pensar o Direito a partir de sua inserção no mundo contemporâneo. A
revista publica artigos e resenhas inéditos e pretende contribuir para a partilha de
experiências e de ideias, tornando-se, assim, uma publicação especializada sobre
temas que focalizam o estudo do Direito.
ISSN impresso: 1519-9045
ISSN eletrônico: 1982-8268
Instituição: Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

2.6 Enfermagem

Acta Cirúrgica Brasileira

Acta Cirúrgica Brasileira publica artigos originais de pesquisa básica e
aplicada em cirurgia, principalmente de cirurgia experimental, novas técnicas
cirúrgicas, educação em cirurgia, avanços em cirurgia e artigos especiais.
ISSN impresso: 0102-8650
ISSN eletrônico: 1678-2674
Instituição: Sociedade Brasileira para o desenvolvimento da pesquisa em
cirurgia (SOBRADPEC)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01028650&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Acta Ortopédica Brasileira
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A Revista Acta Ortopédica Brasileira, Órgão Oficial da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia – Regional São Paulo, é publicada bimestralmente
em seis edições ao ano (jan/fev, mar/abr, maio/jun, jul/ago, set/out e nov/dez) com
versão em português e inglês na forma impressa e formato online, é distribuída para
médicos

ortopedistas

e

principais

Instituições

do

Brasil.

Sendo

hoje

reconhecidamente uma importante contribuição para os especialistas da área com
sua seriedade e árduo trabalho para as indexações já conquistadas.
ISSN impresso: 1413-7852
ISSN eletrônico: 1809-4406
Instituição: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

7852&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Acta Paulista de Enfermagem

A Acta Paulista de Enfermagem tem como objetivo publicar resultados de
pesquisas originais para o avanço das práticas: clínica, cirúrgica, gerencial, ensino,
pesquisa e informática em saúde. Sua missão é divulgar o conhecimento científico
gerado no rigor da metodologia da pesquisa e da ética.
ISSN eletrônico: 1982-0194
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://www2.unifesp.br/acta/index.php
Forma de acesso: eletrônico

Arquivos de Gastroenterologia

Arquivos de Gastroenterologia comprometida com o ideal de estimular a
produção científica e valorizar a literatura médica, destina-se à publicação de
trabalhos científicos inéditos, de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Sua
distribuição impressa avança os limites do território nacional para projetar-se
internacionalmente e a versão eletrônica está disponível gratuitamente.
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ISSN impresso: 0004-2803
ISSN eletrônico: 1678-4219
Instituição: Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-

2803&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Arquivos de Neuro-Psiquiatria

Arquivos de Neuro-Psiquiatria é a revista oficial da Academia Brasileira de
Neurologia (ABN) desde 1970. Publica seus consensos e diretrizes sobre
neurologia, material educacional e científico de seus diferentes departamentos e
também

orientações de

interesse

para

as

atividades

profissionais

dos

neurologistas.
ISSN impresso: 0004-282x
ISSN eletrônico: 1678-4227
Instituição: Academia Brasileira de Neurologia (ABNEURO)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0004-

282X/lng_pt/nrm_iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

BIOETHIKOS

Bioethikós é uma publicação semestral de divulgação científica do Centro
Universitário São Camilo voltada à veiculação de estudos e pesquisas na área
Bioética. Tem entre suas finalidades possibilitar o exercício analítico e crítico de
questões, sobretudo as emergentes que envolvem o ser humano na sua relação
consigo mesmo, com o outro e com a realidade mais ampla. Sendo assim,
apresenta-se como espaço plural e transdisciplinar no que concerne ao debate das
questões ético filosóficas do ser humano.
ISSN impresso: 1981-8254
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ISSN eletrônico: 2175-3393
Instituição: Centro Universitário São Camilo
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://saocamilo-sp.br/bioethikos
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Journal of Microbiology

A Brazilian Journal of Microbiology é a nova revista publicada trimestralmente
pela Sociedade Brasileira de Microbiologia, substituindo a Revista de Microbiologia.
Destina-se à publicação de trabalhos de pesquisa originais, notas breves e,
ocasionalmente, revisões, envolvendo todos os aspectos da microbiologia.
ISSN impresso: 1517-8382
ISSN eletrônico: 1678-4405
Instituição: Sociedade Brasileira de Microbiologia
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_15178382/lng_pt/nrm_iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Cadernos de Saúde Pública

Cadernos de Saúde Pública / Reports in Public Health (CSP) publica artigos
originais com elevado mérito científico que contribuam ao estudo da saúde pública
em geral e disciplinas afins.
ISSN impresso: 0102-311X
ISSN eletrônico: 1678-4464
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

311x&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Ciência e Saúde coletiva

A revista Ciência & Saúde é a publicação oficial de divulgação da Faculdade
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. A Revista tem por finalidade divulgar a produção técnico-científica
da área da saúde e áreas afins em nível nacional e internacional. Cada número
poderá focalizar uma unidade temática, de acordo com definição prévia e a critério
do Conselho Editorial, tendo em vista sua relevância dentro do contexto atual da
profissão em nível nacional e internacional. Este periódico aceita trabalhos
redigidos em português e inglês e somente serão aceitas submissões através do
sistema eletrônico de editoração.
ISSN eletrônico: 1678-4561
Instituição: Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes
Forma de acesso: eletrônico

Ciência, Cuidado e Saúde

A revista Ciência, Cuidado e Saúde é um periódico de publicação trimestral
pelo Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá-UEM, com apoio da Fundação
Araucária de Apoio ao desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná /
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (FA/SETI). A revista que objetiva
divulgar a produção técnico-científica relacionada à área da saúde e, em especial,
da enfermagem. Esta Revista está indexada em: Lilacs, Rev@Enf, CINAHL
Complete, Periodica, Cuiden, BDENF e Latindex.
ISSN impresso: 1677-3861
ISSN eletrônico: 1984-7513
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Conscientiae Saúde

A revista Conscientiae Saúde tem a missão da difusão científica de caráter
multidisciplinar, publicando predominantemente artigos originais e internacionais
resultantes de pesquisas significativas para sua área específica como artigos de
revisão, comunicações breves, resenhas e estudos de caso, tendo por escopo
principal proporcionar à comunidade científica textos de alto nível, disponibilizando,
integral e gratuitamente, resultados de pesquisas relevantes e inéditas nas áreas
de Ciências da Saúde e reabilitação.
ISSN impresso: 1677-1028
ISSN eletrônico: 1983-9324
Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=saude&page=index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Epidemiologia e Serviços de Saúde

A Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde é um periódico trimestral de
caráter técnico-científico, de acesso livre, editado pela Coordenação-Geral de
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, do Departamento de Gestão da
Vigilância em Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
do Brasil. Sua principal missão é a de difundir o conhecimento epidemiológico
aplicável às ações de vigilância, de prevenção e de controle de doenças e agravos
de interesse da Saúde Pública, visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
ISSN impresso: 1679-4974
ISSN eletrônico: 2237-9622
Instituição: Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde do Brasil
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16794974&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Família Saúde e Desenvolvimento

Família Saúde e Desenvolvimento é uma publicação multiprofissional,
específica de conhecimentos produzidos sobre família, com periodicidade
quadrimestral.

Foi

editada

pelo

Grupo

Desenvolvimento, do Programa de

de

Estudos

Família,

Saúde

Pós-Graduação em Enfermagem

e
da

Universidade Federal do Paraná, até o ano de 2006, quando encerrou suas
atividades.
ISSN:
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://revistas.ufpr.br/refased/index
Forma de acesso: eletrônico

História, Ciências, Saúde

História, Ciências, Saúde de Manguinhos é uma publicação trimestral da
Casa de Oswaldo Cruz, dedicada à documentação, pesquisa e museotecnia em
história das ciências e da saúde. O perfil da revista é dado, em suas linhas gerais,
pelo trinômio história, ciências e saúde.
ISSN impresso: 0104-5970
ISSN eletrônico: 1678-4758
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01045970&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal Brasileiro de Nefrologia
O Brazilian Journal of Nephrology (Jornal Brasileiro de Nefrologia) é uma
publicação oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), criada para a
divulgação de estudos científicos clínicos e experimentais em nefrologia O Jornal
Brasileiro de Nefrologia tem como missão publicar artigos científicos clínicos e
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experimentais relativos a temas nefrológicos.
ISSN impresso: 0101-2800
ISSN eletrônico: 2175-8239
Instituição: Sociedade Brasileira de Nefrologia
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01012800&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial

O Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, continuação do
Jornal Brasileiro de Patologia, de periodicidade bimestral destina-se à publicação
de trabalhos científicos que contribuam para o desenvolvimento da área de
Medicina Laboratorial (Patologia Clínica, Patologia, Citopatologia).
ISSN impresso: 1676-2444
ISSN eletrônico: 1678-4774
Instituição: Sociedade Brasileira de Patologia Clínica
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16762444&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal Brasileiro de Pneumologia
O Jornal Brasileiro de Pneumologia destina-se a publicar artigos científicos
que contribuam para o aumento do conhecimento no campo das doenças
pulmonares e áreas relacionadas. Com uma publicação bimestral da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Os conceitos e opiniões emitidos nos artigos
são de inteira responsabilidade de seus autores. Permitida a reprodução total ou
parcial dos artigos, desde que mencionada a fonte.
ISSN impresso: 1806-3713
ISSN eletrônico: 1806-3756
Instituição: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
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Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.jornaldepneumologia.com.br/default.asp
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal de Pediatria

Publicação bimensal da Sociedade Brasileira de Pediatria, em circulação
desde 1934, o Jornal de Pediatria publica artigos originais, artigos de revisão e
relatos de casos, abrangendo as diversas áreas da pediatria. Através da publicação
e divulgação de relevantes contribuições científicas da comunidade médico
científica nacional e internacional da área de pediatria, o Jornal de Pediatria busca
elevar o padrão da prática pediátrica e do atendimento médico especializado em
crianças e adolescentes.
ISSN eletrônico: 1678-4782
Instituição: Sociedade Brasileira de Pediatria
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://jped.elsevier.es/
Forma de acesso: eletrônico

Jornal Vascular Brasileiro
Jornal Vascular Brasileiro é editado e publicado trimestralmente pela
Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, com o objetivo de
selecionar e disseminar conteúdos de qualidade científica comprovada acerca de
pesquisa original, novas técnicas cirúrgicas e diagnósticas e observações clínicas
nas áreas de cirurgia vascular, angiologia e cirurgia endovascular.
ISSN impresso: 1677-5449
ISSN eletrônico: 1677-7301
Instituição: Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16775449&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Pensar Enfermagem

Pensar Enfermagem é uma publicação periódica da Unidade de Investigação
e Desenvolvimento em Enfermagem que tem como finalidade contribuir para o
desenvolvimento da disciplina e da profissão de Enfermagem por via da divulgação
do conhecimento científico de natureza empírica ou teórica e conceptual, através
da publicação de textos inéditos e originais.
ISSN eletrônico: 0873-8904
Instituição: Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://pensarenfermagem.esel.pt/
Forma de acesso: eletrônico

RAMB - Revista da Associação Médica Brasileira

Revista da Associação Médica Brasileira destina-se a publicação de
trabalhos científicos originais na área de medicina.
ISSN eletrônico: 1806-9282
Indexação: Qualis CAPES → B2
Instituição: Associação Médica Brasileira (AMB)
Site: http://ramb.amb.org.br/
Forma de acesso: eletrônico

RBPS - Revista Brasileira em Promoção da Saúde

A Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS), anteriormente Revista
do Centro de Ciências da Saúde (RECCS), é uma publicação trimestral do Centro
de Ciências da Saúde da Universidade de Fortaleza, com circulação desde 1984.
Tem por finalidade a divulgação do conhecimento científico em Saúde Coletiva, em
particular em Promoção da Saúde, destinando-se aos profissionais de saúde e afins
que desenvolvam ações e pesquisas nesta área de conhecimento.
ISSN impresso: 1806-1222
ISSN eletrônico: 1806-1230
Instituição: Universidade Federal de Fortaleza
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Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://periodicos.unifor.br/RBPS/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBSO - Revista Brasileira de Saúde Ocupacional

A RBSO é um periódico científico de acesso aberto e com revisão por pares,
publicado pela Fundacentro desde 1973. Atualmente com frequência semestral,
destinasse à difusão de artigos originais inéditos de pesquisas sobre Segurança e
Saúde do Trabalhador (SST), cujo conteúdo venha a contribuir para o entendimento
e a melhoria das condições de trabalho, para a prevenção de acidentes e doenças
do trabalho e para subsidiar a discussão e a definição de políticas públicas
relacionadas ao tema.
ISSN impresso: 0303-7657
ISSN eletrônico: 2317-6369
Instituição: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.fundacentro.gov.br/rbso/a-revista
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RECOM - Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro
A Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro (RECOM) tem como
missão a divulgação do Saber em Enfermagem, através da publicação de
resultados de pesquisas científicas de Enfermagem e de outras áreas de interesse,
de autores brasileiros e de outras nacionalidades.
ISSN eletrônico: 2236-6091
Instituição: Universidade Federal São Jorge Del Rei (UFSJ)
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/index
Forma de acesso: eletrônico

REME - Revista Mineira de Enfermagem
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Instrumento especialmente criado para a produção, publicação e difusão do
conhecimento em enfermagem e áreas correlatas. Foi uma iniciativa do PRODEN
(Programa de Desenvolvimento da Enfermagem) apoiado pela W.K. Kellogg
Foundation. Sediado na Escola de Enfermagem da UFMG desde 1991, o PRODEN
definiu entre suas linhas de trabalho a criação da Rede de Escolas de Enfermagem
de Minas Gerais, que mais tarde passou a integrar a Rede de Enfermagem da
América Latina – REAL.
ISSN impresso: 1415-2762
ISSN eletrônico: 2316-9389
Instituição: Universidade Federam de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.reme.org.br/Home
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista AMRIGS

A Revista AMRIGS é uma publicação oficial da associação Médica do Rio
Grande do Sul. Sua missão é atuar para fortalecer e promover as melhores práticas
da medicina, por meio de ações e programas em benefício do médico, da saúde e
da comunidade.
ISSN eletrônico: 0102-2105
Instituição: Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://www.amrigs.org.br/revista
Forma de acesso: eletrônico

Revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR

A Revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR publica trabalhos
inéditos nas áreas das Ciências Biomédicas e da Saúde. Esta revista oferece
acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar
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gratuitamente

o

conhecimento

científico

ao

público

proporciona

maior

democratização mundial do conhecimento.
ISSN eletrônico:1415-076X
Instituição: Universidade Paranaense (UNIPAR)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://revistas.unipar.br/index.php/saude/index
Forma de acesso: eletrônico
Revista Brasileira de Cancerologia

Revista Brasileira de Cancerologia é publicada trimestralmente pelo Instituto
Nacional de Câncer (INCA). Sua missão é disseminar conhecimentos e estimular a
reflexão e o debate, apoiando o desenvolvimento científico de pesquisadores,
profissionais de saúde e estudantes, interessados nos temas de controle do câncer
em suas múltiplas dimensões.
ISSN eletrônico: 2176-9745
Instituição: Instituto Nacional De Câncer
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.inca.gov.br/rbc/index.asp?conteudo=home.asp
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Enfermagem

A Revista Brasileira de Enfermagem tem a missão de divulgar a produção
científica, de diferentes áreas do saber, que seja do interesse da Enfermagem,
incluindo a que expresse o projeto político da Associação Brasileira de
Enfermagem.
ISSN impresso: 0034-7167
ISSN eletrônico: 1984-0446
Instituição: Associação Brasileira de Enfermagem (Aben)
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00347167&lng=en&nrm=iso
Indexação: Qualis CAPES → B1
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Revista Brasileira de Epidemiologia
A Revista Brasileira de Epidemiologia tem por finalidade publicar artigos
originais e inéditos, inclusive de revisão crítica sobre um tema específico, que
contribuam para o conhecimento e desenvolvimento da epidemiologia e ciências
afins.
ISSN impresso: 1415-790x
ISSN eletrônico: 1980-5497
Instituição: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415790X&lng=pt&nrm=iso
Indexação: Qualis CAPES → B1
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

A Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é uma publicação mensal
de divulgação científica da Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
(Febrasgo), é dirigida a obstetras, ginecologistas e profissionais de áreas afins, com
o propósito de publicar contribuições originais sobre temas relevantes no campo da
ginecologia, obstetrícia e áreas correlatas.
ISSN impresso: 0100-7203
ISSN eletrônico: 1806-9339
Instituição: Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
(Febrasgo)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01007203&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
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A Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia é uma publicação
bimestral científico da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia.
ISSN impresso: 1516-8484
ISSN eletrônico 1806-0870
Instituição: Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15168484&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Revista Brasileira de Ortopedia

A Revista Brasileira de Ortopedia é bimestral, e tem a missão de publicar
artigos que contribuam para a melhoria e desenvolvimento da prática, da pesquisa
e do ensino de Ortopedia, e campos correlatos. A revista destina-se a médicos
ortopedistas e a profissionais de saúde dedicados a atividades relacionadas.
ISSN impresso: 0102-3616
ISSN eletrônico: 1982-4378
Instituição: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01023616&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Psiquiatria

A Revista Brasileira de Psiquiatria tem como missão publicar trabalhos
originais de todas as áreas da psiquiatria, com ênfase nas áreas de saúde pública,
epidemiologia clínica, ciências básicas e problemas de saúde mental relevantes em
nosso meio.
ISSN impresso: 1516-4446
ISSN eletrônico: 1809-452X
Instituição: Associação Brasileira de Psiquiatria
Indexação: Qualis CAPES → B1
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Site:http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_15164446/lng_pt/nrm_iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil

A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil é publicada trimestralmente
pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) em continuação à Revista do
IMIP, cuja missão é a divulgação de artigos científicos englobando o campo da
saúde materno infantil.
ISSN impresso: 1519-3829
ISSN eletrônico: 1806-9304
Instituição: Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/revistas/rbsmi/pinstruc.htm
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Ciência & Saúde

A Revista tem por finalidade divulgar a produção técnico-científica da área
da saúde e áreas afins em nível nacional e internacional. Cada número poderá
focalizar uma unidade temática, de acordo com definição prévia e a critério do
Conselho Editorial, tendo em vista sua relevância dentro do contexto atual da
profissão em nível nacional e internacional.
ISSN eletrônico: 1983-652x
Instituição: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FAENFI/PUCRS)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista da Escola de Enfermagem da USP
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Revista da Escola de Enfermagem da USP é um periódico bimestral,
revisado por pares, com o objetivo de publicar artigos empíricos inéditos que
representem um avanço significativo para o exercício profissional ou para os
fundamentos da Enfermagem.
ISSN impresso: 0080-6234
ISSN eletrônico: 1980-220x
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.revistas.usp.br/reeusp
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras

A Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras é a publicação
oficial da SOBEP, destinada à divulgação do conhecimento científico e da publicação
de matérias sobre opiniões, ideias, dúvidas, questionamentos e reflexões referentes
a saúde da criança e adolescentes, bem como de temáticas afins. Tem como
finalidade contribuir com a articulação teoria prática, facilitando o acesso das(os)
enfermeiras(os) ao estado da arte nesse campo de saber.
ISSN impresso: 1676-3793
ISSN eletrônico: 2238-202X
Instituição: SOBEP
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: https://sobep.org.br/revista/home.html
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada

Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada / Journal of Basic and
Applied Pharmaceutical Sciences é um periódico especializado de conteúdo
multidisciplinar, aberto à comunidade científica nacional e internacional, arbitrada e
distribuída aos leitores do Brasil e de vários outros países.
ISSN impresso: 1808-4532
ISSN eletrônico: 2179-443X
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Instituição: Universidade Estadual Paulista
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://seer.fcfar.unesp.br/rcfba/index.php/rcfba/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Ciências Médicas e Biológicas

Fundada em 2002, a Revista de Ciências Médicas e Biológicas é editada
pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia e tem por
objetivo publicar, quadrimestralmente, os resultados de pesquisas originais que
venham a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico e
tecnológico nas áreas médica, bioética e biológica.
ISSN impresso: 1677-5090
ISSN eletrônico: 2236-5222
Instituição: Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia
(ICSUFB)
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: https://portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria
A Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria –
REUFSM é uma revista acadêmico-científica em formato on-line da área de
Enfermagem.
ISSN eletrônico: 2179-7692
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://periodicos.ufsm.br/reufsm/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção
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A Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção é a publicação oficial do
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Santa Cruz, com objetivo de
divulgação das experiências e estudos científicos relacionados aos assuntos de
vigilância epidemiológica, bem como aos de controle de infecção relacionado às
doenças de notificação compulsória, doenças infecciosas, saúde ocupacional e
áreas correlatas.
ISSN eletrônico: 2238-3360
Instituição: Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Nutrição

Revista de Nutrição destina-se a publicação de trabalhos científicos originais
nas áreas de nutrição e alimentos.
ISSN impresso: 1415-5273
ISSN eletrônico: 1678-9865
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_14155273/lng_pt/nrm_iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Saúde Pública

A Revista de Saúde Pública é publicada bimestralmente sob a
responsabilidade e da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
É uma revista inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições da
comunidade científica nacional e internacional. Sua missão é publicar e disseminar
produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Saúde Pública.
ISSN impresso: 0034-8910
ISSN eletrônico: 1518-8787
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Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP
USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00348910&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Eletrônica de Enfermagem

A Revista Eletrônica de Enfermagem é um periódico de acesso livre e
gratuito,

publicado

trimestralmente

pela

Faculdade

de

Enfermagem

da

Universidade Federal de Goiás. Tem como missão disseminar o conhecimento
científico, revisto por pares, desenvolvido por pesquisadores e trabalhadores da
área das Ciências da Saúde, com ênfase na enfermagem brasileira e estrangeira.
ISSN eletrônico: 1518-1944
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/index.html
Forma de acesso: eletrônico

Revista Eletrônica Gestão e Saúde

A Revista Eletrônica Gestão & Saúde tem como objetivo promover a
disseminação do conhecimento científico nas áreas de gestão, educação e políticas
de saúde através da publicação arbitrada de artigos que contribuam para a
expansão destas áreas e para a fundamentação das atividades dos profissionais.
ISSN eletrônico: 1982-4785
Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://periodicos.unb.br/index.php/rgs/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Enfermagem UERJ
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Trabalhos originais nos campos da Enfermagem, Saúde e áreas afins, tais
como resultados de pesquisa, estudos teóricos, revisões críticas da literatura e
discussão de temas atuais e relevantes para a saúde humana. Caracteriza-se como
periódico nacional, de circulação internacional, abrangendo predominantemente os
países da América Latina e Caribe, embora também tenha circulação nos Estados
Unidos, Canadá, França, Suécia, Portugal e Espanha.
ISSN eletrônico: 0104-3552
Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.facenf.uerj.br/revenfermuerj.html
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Revista Escola Ana Nery de Enfermagem

A Revista Escola Ana Nery de Enfermagem, objetiva publicar resultados de
pesquisas científicas em enfermagem e outras áreas de interesse para os
profissionais de saúde.
ISSN impresso: 1414-8145
ISSN eletrônico: 2177-9465
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-

8145&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Gaúcha de Enfermagem

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul edita
e publica a Revista Gaúcha de Enfermagem para divulgar a produção científica da
Enfermagem e áreas afins.
ISSN impresso: 0102-6933
ISSN eletrônico: 1983-1447
Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul
Indexação: Qualis CAPES → B1
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Site: http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Latino-Americana de Enfermagem
A Revista Latino-Americana de Enfermagem é órgão oficial de divulgação
científica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo e do Centro Colaborador da OPS/OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa
em Enfermagem e tem como missão publicar resultados de pesquisas científicas
de enfermagem e de outras áreas de interesse para profissionais da área de saúde.
Caracteriza-se como periódico nacional, de circulação internacional.
ISSN impresso: 0104-1169
ISSN eletrônico: 1518-8345
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES →A1
Site: http://www.revistas.usp.br/rlae
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista POLI

A Revista POLI - saúde, educação e trabalho é uma iniciativa que, mais do
que informar, visa contribuir para a formação dos sujeitos que atuam na interface
entre essas três áreas.
ISSN eletrônico: 1983-909x
Instituição: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacoes/revista-poli
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Saúde (Santa Maria)
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A Revista Saúde (Santa Maria) é uma Revista acadêmico-científica em
formato online que visa divulgar a produção científica das áreas de enfermagem,
medicina, fisioterapia, farmácia, terapia ocupacional e áreas afins.
ISSN impresso: 0103-4499
ISSN eletrônico: 2236-5834
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Semina: Ciências Biológicas e da Saúde

A Revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde é uma publicação
semestral de divulgação científica e tecnológica vinculada à Universidade Estadual
de Londrina. Publica artigos originais e artigos de revisão, comunicações e
resenhas voltados às Ciências Biológicas e da Saúde.
ISSN impresso: 1676-5435
ISSN eletrônico: 1679-0367
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista SOBECC

A Revista SOBECC foi criada com o objetivo de divulgar, informar os
profissionais de enfermagem sobre novas tecnologias e serviços para centro
cirúrgico, recuperação anestésica e centro de material e esterilização, além de
trazer novidades sobre medidas de controle de infecção hospitalar e lançamentos
de produtos, entre outras seções. Esse conteúdo, invariavelmente baseado na
literatura científica, tem alto grau de aplicação prática, contribuindo sobremaneira
para a melhoria da qualidade do atendimento no bloco operatório.
ISSN impresso: 1414-4425
ISSN eletrônico: 2358-2871
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Instituição: Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Maternal e Esterilização (SOBECC)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://revista.sobecc.org.br/sobecc/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Saúde e Sociedade

Saúde e Sociedade destina-se a publicação de trabalhos científicos originais
nas diferentes áreas do saber, sobre práticas de saúde, visando ao
desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde pública. Destina-se à
comunidade de profissionais do campo da saúde, docentes, pesquisadores,
especialistas da área de saúde pública/coletiva e de áreas afins. Desde sua criação,
tem publicado trabalhos de diferentes áreas do saber que se relacionam ou tenham
como objeto de preocupação a saúde pública/coletiva. Nesse sentido, abarca a
produção de diferentes ramos das ciências humanas e sociais e da emergente
ciência ambiental, incorporando a produção científica, teórica e aquela mais
especificamente relacionada às propostas de intervenção e prática institucional.
ISSN impresso: 0104-1290
ISSN eletrônico: 1984-0470
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSPUSP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.revistas.usp.br/sausoc
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Scientia Médica

Scientia Médica é uma revista multidisciplinar que tem como objetivo
contribuir para a divulgação do conhecimento científico nas diversas áreas da
medicina e outras ciências da saúde, através de artigos originais, artigos de revisão,
relatos de caso e editoriais.
ISSN impresso: 1806-5562
ISSN eletrônico: 1080-6108
Instituição: PUCRS
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Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Texto & Contexto Enfermagem
Revista do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina, é um órgão de divulgação que se
destina à publicação da produção técnico-científica relacionada à área da
saúde e, em especial da enfermagem.
ISSN impresso: 0104-0707
ISSN eletrônico: 1980-265x
Instituição: Universidade de Santa Catarina (UFSC)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01040707&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Universitas Ciências da Saúde

A missão da revista Universitas Ciências da Saúde é publicar e disseminar
produtos do trabalho científico que contribuam para o estudo das ciências da saúde
em geral, tendo como principais linhas temáticas as Ciências Biológicas, a
Biomedicina, a Educação Física, a Enfermagem, a Fisioterapia, a Nutrição e a
Psicologia.
ISSN impresso:1678-5398
ISSN eletrônico: 1981-9730
Instituição: Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/cienciasaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
2.7 Engenharia Civil
A Mira: agrimensura e registros públicos
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Há mais de duas décadas, a Revista A Mira consolida-se entre os principais
veículos de comunicação do setor da Engenharia de Agrimensura mundial. A
publicação surgiu como um informativo da Associação Catarinense de Engenheiros
Agrimensores (ACEAG), no início dos anos 80, em razão da necessidade de criar
um vínculo com seus associados. A partir daí surgiu o jornal O Azimute, iniciativa
do idealizador, o engenheiro agrimensor Luiz Carlos da Silveira, na época,
presidente da associação e hoje editor da Revista A Mira.
ISSN:
Instituição: Associação Catarinense de Engenheiros Agrimensores - ACEAG
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.amiranet.com.br/
Forma de acesso: Impresso e Online, para acesso online solicite login e senha
na Biblioteca Dom Alberto.

Ambiente Construído
Ambiente construído é uma revista científica da Associação Nacional de
Tecnologia para o Ambiente Construído que é uma organização acadêmica sem
fins lucrativos. O principal objetivo é ajudar a desenvolver e disseminar o
conhecimento científico.
ISSN impresso: 1678-8621
ISSN eletrônico: 1415-8876
Instituição: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Cadernos de Engenharia de Estruturas
O Cadernos de Engenharia de Estruturas é uma revista nacional de
divulgação de produção científica e tecnológica relativa à engenharia de estruturas,
compreendendo estruturas de concreto e alvenaria, estruturas de madeira,
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estruturas metálicas, materiais e mecânica dos materiais, mecânica das estruturas
e métodos numéricos.
ISSN eletrônico: 1809-5860
Instituição: Escola de Engenharia de São Carlos; Universidade de São Paulo – USP
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://cadernos.set.eesc.usp.br/index
Forma de acesso: eletrônico

Gestão e Tecnologias de Projetos

Gestão e Tecnologia de Projetos é uma revista científica avaliada por pares
e voltada à publicação de pesquisas originais e práticas inovadoras relacionadas
aos processos e tecnologias de projetos em arquitetura, engenharia e design. A
revista viabiliza um fórum de divulgação e troca de ideias entre os pesquisadores e
profissionais engajados com o desenvolvimento científico e tecnológico de
inovações na gestão e na tecnologia de projetos. A revista também busca promover
a transferência de tecnologias e práticas inovadoras de projeto, entre acadêmicos
e profissionais ligados ao setor produtivo.
ISSN eletrônico: 1981-1543
Instituição: Universidade de São Paulo – USP
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/index
Forma de acesso: eletrônico

IMED - Revista de Engenharia Civil
A Revista de Engenharia Civil IMED é uma publicação semestral em formato
eletrônico, de caráter permanente. O objetivo é difundir o conhecimento por meio
de trabalhos inéditos com contribuições relevantes nas áreas de Engenharia Civil,
Engenharia de Construção Civil, Engenharia de Estruturas, Engenharia Geotécnica,
Engenharia Recursos Hídricos, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia de
Transportes e Engenharia Urbana.
ISSN eletrônico: 2358-6508
Instituição: Escola de Engenharia Civil da Faculdade Meridional (IMED)
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Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistaec/index
Forma de acesso: eletrônico

RBGE - Revista Brasileira de Gestão e Engenharia
Revista Brasileira de Gestão e Engenharia é um periódico científico
transdisciplinar e online, mantido pelo Centro de Ensino Superior de São Gotardo,
que publica trabalhos inéditos, nas áreas de Ciências Gerenciais, Engenharia e
Agronegócio.
ISSN eletrônico: 2237-1664
Instituição: Centro de Ensino Superior de São Gotardo
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/gestaoeengenharia/index
Forma de acesso: eletrônico

REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil
Revista Eletrônica de Engenharia Civil é uma publicação com periodicidade
semestral, compreendendo dois volumes por ano (dezembro a junho e julho a
dezembro) divididos por números. A Revista publica artigos científicos originais e
revisões estruturadas em todas as áreas da engenharia civil, arquitetura e
engenharia ambiental com especial ênfase em originalidade e relevância técnica e
científica. Artigos com caráter multidisciplinar dentro das áreas que envolvem as
atividades da engenharia civil, engenharia ambiental e arquitetura e urbanismo
serão bem-vindos.
ISSN eletrônico: 2179-0612
Instituição: Universidade Federal de Goiás
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: https://www.revistas.ufg.br/reec/index
Forma de acesso: eletrônico

REUCP - Revista de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis
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REUCP revista do Centro de Engenharia e Computação da Universidade
Católica de Petrópolis, é um veículo eletrônico de divulgação da pesquisa e da
produção acadêmica e científica nas áreas das Engenharias e Computação, com
publicação semestral.
ISSN impresso: 1678-5738
ISSN eletrônico: 2318-0692
Instituição: Universidade Católica de Petrópolis
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://seer.ucp.br/seer/index.php/REVCEC/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Concreto & Construções
A Revista Concreto & Construções é o veículo impresso oficial do
IBRACON. De caráter científico, tecnológico e informativo, traz a cada edição
artigos, entrevistas, reportagens e matérias em geral de interesse do setor
construtivo.
ISSN eletrônico: 1809-7197
Instituição: Instituição Brasileiro do Concreto – IBRACON
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:
http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/index.html
Forma de acesso: eletrônico

Revista Construindo
A Revista Construindo busca atender a um amplo espectro de domínios de
conhecimentos, perspectivas e questões da engenharia construtiva. Cuja missão é
divulgar os trabalhos científicos na área sob forma de artigos científicos, oportuniza
o reconhecimento dos autores pela comunidade científica.
ISSN impresso: 2175-7143
ISSN eletrônico: 2318-6127
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Instituição: FEA - Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade
FUMEC, a EE/UFMG - Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas
Gerais e a FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://www.fumec.br/revistas/construindo/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Ensino de Engenharia
A Revista de Ensino de Engenharia é uma publicação semestral da
Associação Brasileira de Educação em Engenharia - ABENGE, destinada à
divulgação de trabalhos abordando aspectos didático-pedagógicos, científicos,
tecnológicos, profissionais, políticos e administrativos concernentes à educação em
engenharia.
ISSN impresso: 0101-5001
ISSN eletrônico: 2236-0158
Instituição: Associação Brasileira de Educação em Engenharia - ABENGE
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site: http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Engenharia Civil
A Revista de Engenharia Civil foi criada em 1995 pelo Departamento de
Engenharia Civil da Universidade do Minho. Esta revista vem publicando artigos em
Português, Espanhol e Inglês. No entanto, o foco claro da Revista de Engenharia
Civil são países de língua portuguesa.
ISSN eletrônico: 0873-1152
Instituição: Universidade do Minho
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://www.civil.uminho.pt/revista/revistas
Forma de acesso: eletrônico

Revista Grandes Construções
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A revista Grandes Construções atende os setores de Edificações,
Infraestrutura,

Construção

Telecomunicações,

Industrial,

Construção

Tecnologia

Imobiliária,

da

Reciclagem

Informação
de

Materiais

e
e

Sustentabilidade, entre outros. O público-alvo são profissionais que ocupam cargos
de decisão e formadores de opinião, como executivos e gerentes.
ISSN:
Instituição: Sobratema
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.grandesconstrucoes.com.br/Home/Index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista IBRACON de estruturas e materiais
A Revista IBRACON de Estruturas e Materiais objetiva divulgar os
desenvolvimentos atuais e os avanços nas áreas de estruturas e materiais de
concreto. A Revista incluirá artigos sobre normalização, projetos estruturais,
estruturas de concreto, estruturas mistas, cimento, materiais cimentantes e seus
derivados, como concreto e argamassa, materiais poliméricos de reforço, e
betuminosos usados na construção civil. A Revista publicará artigos sobre a
pesquisa científica e tecnológica, o desenvolvimento e a aplicação do concreto
estrutural. Assim, contribuições originais que tratam da mecânica da fratura,
aspectos da durabilidade, propriedades estruturais, modelagem de comportamento
e outras farão parte da Revista.
ISSN eletrônico: 1983-4195
Instituição: Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/riem/home.asp
Forma de acesso: eletrônico

Revista Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharia
A RIPE tem a sua atenção voltada a publicação de contribuições científicas
nas temáticas de Engenharia e demais áreas. Além dos números regulares, a RIPE
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poderá editar volumes especiais com foco específico, fruto de projetos de pesquisa
ou de temas relevantes.
ISSN eletrônico: 2447-6102
Instituição: Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE)
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://periodicos.unb.br/index.php/ripe/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas
A Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas publicou o seu primeiro
número em janeiro de 1978. Tratou-se de uma iniciativa do Departamento de
Estruturas do LNEC que procurou preencher uma lacuna, existente à época,
visando a divulgação da atividade científica e técnica desenvolvida neste domínio.
No dizer do primeiro editorial, assinado por Júlio Ferry Borges, “o seu objetivo
fundamental consiste em informar acerca dos progressos recentes no campo da
engenharia de estruturas”.
ISSN eletrônico: 2183-8488
Instituição: Departamento de Estruturas do LNEC
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://rpee.lnec.pt/
Forma de acesso: eletrônico

TCPO WEB BASES PINI
O pacote da assinatura da base TCPO/Web com banco de dados exclusivo
com composições e preço é fundamental para os profissionais da Construção Civil
e engenharia. A base TCPO WEB BASES PINI conta com: preços de referência
da PINI; composições do TCPO PINI; edificações e infraestrutura; composições de
fornecedores; artigos técnicos; índices e custos atualizados mensalmente no Novo
Caderno de Cotações. As revistas Construção Mercado, AU-Arquitetura e
Urbanismo, Téchne e Equipe de Obra estão disponíveis para consulta com todos
os seus exemplares desde 2010.
ISSN:
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Instituição: PINI
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://tcpoweb.pini.com.br/home/home.aspx
Forma de acesso: Online, para acesso solicite login e senha na Biblioteca
Dom Alberto.

2.8 Engenharia da Computação
Cadernos de Informática
A série "Cadernos de Informática" destina-se à divulgação de trabalhos de
pesquisa do Instituto de Informática, do Programa de Pós-graduação em Ciência
da Computação da UFRGS e de outros eventos científicos em Ciência da
Computação. Esta série não está aberta para a submissão de artigos de terceiros.
ISSN eletrônico: 1519-132X
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site: http://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdeinformatica/index
Forma de acesso: eletrônico

Ciência da informação
Ciência da Informação é uma revista publicada três vezes por ano pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, a revista tem mantido
uma atuação destacada no campo da ciência da informação e no segmento de
informação em ciência e tecnologia, devido à emissão de importantes contribuições
de especialistas nacionais e estrangeiros, bem como ao seu vasto público,
constituído por a comunidade acadêmica, pesquisadores e profissionais não
apenas do campo da ciência da informação, mas também de áreas correlatas.
ISSN impresso: 0100-1965
ISSN eletrônico: 518-8353
Instituição: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01001965&lng=en&nrm=isso
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Forma de acesso: impresso e eletrônico

Informática na Educação: teoria & prática
Informática na educação: teoria & prática é um periódico científico editado
pelo programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, do Centro
Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação-CINTED, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Publicado desde 1998, privilegia perspectivas
interdisciplinares de natureza regional, nacional e internacional. Publicam-se três
números anualmente com artigos, pesquisas, relatos sobre trabalhos em
andamento, resumos de teses e resenhas.
ISSN impresso: 1516-084X
ISSN eletrônico: 1982-1654
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

iSys - Revista Brasileira de Sistemas de Informação
iSys é uma publicação científica da Comissão Especial de Sistemas de
Informação (CESI) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com o apoio do
Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) do Departamento de
Informática Aplicada (DIA) da UNIRIO. A revista publica trabalhos que analisem
sistemas de informação sob três perspectivas: desenvolvimento, gestão e infraestrutura. Além das submissões para as chamadas temáticas (ou edições
especiais), a iSys também recebe submissões em fluxo contínuo. Para as
submissões, os autores devem observar as políticas e informações relacionadas à
submissão.
ISSN eletrônico: 1984-2902
Instituição: Sociedade Brasileira de Computação (SBC); Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://www.seer.unirio.br/index.php/isys/index
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Forma de acesso: eletrônico

Perspectivas em Ciência da Informação
A Revista Perspectiva em Ciência da informação visa contribuir para o
desenvolvimento da área de Ciência da Informação e de Biblioteconomia por meio
da divulgação de resultados de pesquisa, trabalhos técnicos e acadêmicos
realizados em diversos contextos de informação.
ISSN impresso: 1413-9936
ISSN eletrônico: 1981-5344
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Indexação: Qualis CAPES →
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14139936&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
RE3C - Revista Eletrônica Científica de Ciência da Computação
A revista RE3C, ISSN 2236-3890, é um periódico eletrônico, mantido pelo
curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade José do Rosário
Vellano - UNIFENAS, com o objetivo de divulgar os trabalhos de relevância
científica e tecnológica produzidos por alunos de graduação e pós-graduação em
Ciência da Computação tanto da UNIFENAS como de outras instituições. O acesso
é gratuito e exclusivamente eletrônico, não havendo versão impressa. A revista tem
periodicidade anual, sendo as edições publicadas no mês de novembro.
ISSN eletrônico: 2236-3890
Instituição: Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://revistas.unifenas.br/index.php/RE3C/index
Forma de acesso: eletrônico

RECeT - Revista de Engenharia, Computação e Tecnologia
A Revista de Engenharia, Computação e Tecnologia (RECeT) é um periódico
científico semestral, seu objetivo é publicar artigos científicos, revisões
bibliográficas e estudos de caso que contribuam significativamente para o
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conhecimento nas áreas de engenharia e ciência da computação. A revista destinase a pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-graduação e demais
profissionais das áreas de Engenharia, Ciência da Computação e afins. Sua
abrangência é a comunidade íbero-latino-americana, com textos aceitos nas
línguas portuguesa, espanhola e inglesa.
ISSN eletrônico: 2594-7583
Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://revistas.fw.uri.br/index.php/recet/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Computação Aplicada
A Revista Brasileira de Computação Aplicada (RBCA) visa divulgar
produções científicas nacionais e internacionais nas áreas de computação aplicada
à agricultura, saúde, engenharias e demais áreas que necessitem da Computação
como ferramenta para solucionar seus problemas, servindo, também, como um
ambiente que propicie troca de experiências e de ideias entre pesquisadores que
atuam nestas áreas de aplicação.
ISSN eletrônico: 2176-6649
Instituição: Universidade Passo Fundo
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://seer.upf.br/index.php/rbca/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Informática na Educação
A revista busca reunir e publicar trabalhos científicos de excelência (com
metodologia científica sólida e correta) realizados por profissionais e pesquisadores
da área de Informática na Educação. Busca também disseminar as ferramentas,
métodos e práticas que auxiliam no uso efetivo da tecnologia no processo de ensino
e aprendizagem, enquanto se verifica a contribuição para o estado da prática.
ISSN impresso: 1414-5685
ISSN eletrônico: 2317-6121
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Instituição: Comissão Especial de Informática na Educação – CEIE; Sociedade
Brasileira de Computação (SBC)
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada
A Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada tem como objetivo ser um
canal de divulgação de trabalhos de pós-graduação nas áreas de engenharia,
computação e áreas tecnológicas convergentes.
ISSN eletrônico: 2525-4251
Instituição: Universidade de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://revistas.poli.br/index.php/repa/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Informática Aplicada
A Revista de Informática Aplicada foi criada em 2005 pela Universidade
Municipal de São Caetano do Sul - USCS e atualmente mantida em parceria com a
Universidade Federal do ABC – UFABC. A RIA é uma revista que busca reunir e
publicar trabalhos de excelência frutos de pesquisas realizadas por profissionais e
pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento que utilizam a Informática
como ferramenta para alcançar o objetivo de suas pesquisas.
ISSN impresso: 1809-5585
ISSN eletrônico: 2179-2518
Instituição: Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, Universidade
Federal do ABC - UFABC
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://ria.net.br/index.php/ria/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RITA - Revista de Informática Teórica e Aplicada
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A Revista de Informática Teórica e Aplicada - RITA é editada sob a
responsabilidade do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - UFRGS, Brasil. A revista publica trabalhos que mostram o estado da arte e
as tendências da área de informática e suas aplicações, servindo também de fórum
para discussões de projetos em desenvolvimento em universidades e centros de
pesquisa, bem como seus resultados e perspectivas de aplicação. A Revista
também serve como veículo para a divulgação de trabalhos selecionados em
eventos através de Seções Especiais.
ISSN eletrônico: 2175-2745
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://seer.ufrgs.br/rita/index
Forma de acesso: eletrônico

ScientiaTec
A revista ScientiaTec, de natureza científica e multidisciplinar, tem por
finalidade a divulgação de estudos e pesquisas de caráter original, voltados à
Formação Profissional Técnica, Tecnológica e Superior, e busca um perfil
interdisciplinar em seus artigos e editoriais, enfatizando os aspectos multiculturais
que permeiam o cenário da Educação em Ciência e Tecnologia no Brasil.
ISSN eletrônico: 2318-9584
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Sul
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec/index
Forma de acesso: eletrônico

Tecno - Lógica
A Tecno - Lógica é uma publicação semestral do meio acadêmico, tendo
como linha editorial o foco sobre temas de pesquisa envolvendo química e
engenharias, direcionado a publicação de colaborações em Tecnologia Ambiental

89

e Sistemas e Processos Industriais, com interfaces com outras áreas que legitimam
o seu caráter interdisciplinar.
ISSN eletrônico: 1982-6753
Instituição: Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: https://online.unisc.br/seer/index.php/tecnologica/index
Forma de acesso: eletrônico

TEMA - Tendências em Matemática Aplicada e Computacional
A revista TEMA - Tendências em Matemática Aplicada e Computacional,
publica trabalhos originais com contribuições inovadoras e relevantes para o campo
da Matemática Aplicada e Computacional. A partir de 2006 com o crescente
interesse da comunidade científica brasileira, a revista passou a receber
manuscritos independentes do processo, aceitando artigos do público acadêmico
em geral. Ela publica trabalhos originais em todas as áreas da Matemática Aplicada
e Computacional. Os artigos devem ser documentos matemáticos completos e
devem conter resultados ou aplicações relevantes. Em geral, os trabalhos de
pesquisa só serão publicados se previamente comissionados pelo Conselho
Editorial.
ISSN impresso:1677-1966
ISSN eletrônico: 2179-8451
Instituição: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
(SBMAC)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://tema.sbmac.org.br/tema/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

2.9 Filosofia EAD
A Peste - Revista de Psicanálise e Sociedade e Filosofia
A Peste: Revista de Psicanálise e Sociedade e Filosofia é um periódico
científico semestral, com o objetivo de publicar investigações/desenvolvimentos
teóricos, relatos de pesquisas, debates, entrevistas e resenhas que contenham
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análises, críticas e reflexões sobre temas, fatos e questões sociais, a partir do
referencial psicanalítico. Publica também artigos voltados à interlocução entre a
Psicanálise e outros campos do saber, como a Filosofia e as Ciências Sociais,
igualmente dedicados ao pensamento sobre a sociedade e a cultura.
ISSN eletrônico: 2175-6104
Instituição: Núcleo de Pesquisa Psicanálise e Sociedade do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: https://revistas.pucsp.br/index.php/apeste/index
Forma de acesso: eletrônico

Conjectura - Filosofia e Educação
O escopo da revista é incentivar a investigação e o debate acadêmico acerca
da Educação e da Filosofia em seus diversos aspectos, prestando-se como um
instrumento de divulgação do conhecimento. Esta revista oferece acesso livre
imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente
o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do
conhecimento.
ISSN impresso: 0103-1457
ISSN eletrônico: 2178-4612
Instituição: PPGEDU - Mestrado em Educação
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Griot - Revista de Filosofia
A revista é uma publicação semestral do Curso de Filosofia da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Sua missão é publicar pesquisas de
doutorandos e doutores na área de filosofia e promover discussões e debates
filosóficos de forma ampla, independentemente da linha e filiação filosóficas dos
autores. Seu público-alvo são pesquisadores, estudantes e demais interessados
nessa área de pesquisa e em suas discussões e debates.
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ISSN eletrônico: 2178-1036
Instituição: Curso de Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Filosofia Aurora. Journal of Philosophy Aurora
A presente publicação, foi fundada em 1988 com o nome de Revista de
Filosofia da PUC-PR e com o intuito de constituir um canal aberto para divulgação
da pesquisa em filosofia. A revista ampliou ainda mais seu propósito inicial, para
apresentar-se como um canal de divulgação da pesquisa de qualidade em filosofia
aberto não apenas para a comunidade filosófica local, mas de todo o país e do
exterior, oferecendo para essa mesma comunidade diferentes tipos de produção
bibliográfica como, dossiês, artigos diversificados, resenhas, ensaios e resumos de
dissertações. Seu objetivo é publicar trabalhos da área de Filosofia que contribuam
para a reflexão contemporânea no aperfeiçoamento do processo de humanização.
ISSN impresso: 0104-4443
ISSN eletrônico: 1980-5934
Instituição: Programas de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rf?dd99=actual
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea
A revista pretende ser um espaço de divulgação de estudos interpretativos
e discussões acerca de temas, questões e autores de destaque na história da
filosofia moderna e contemporânea. Neste sentido, ela se propõe a publicar artigos
originais, bem como traduções e resenhas, relativos ao pensamento filosófico
moderno e contemporâneo, redigidos em português, espanhol, francês, italiano,
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inglês e alemão, cujos autores sejam doutores, doutorandos ou mestres na área de
filosofia.
ISSN eletrônico: 2317-9570
Instituição: Departamento de Filosofia da UnB (Universidade de Brasília)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://periodicos.unb.br/index.php/fmc/index
Forma de acesso: eletrônico

2.10 Física EAD
Brazilian Journal of Physics
A Brazilian Journal of Physics publica artigos originais e revisões na área de
física a cada três meses. Com o objetivo de divulgar artigos e revisões de literatura
na área de física. Publicada desde 1992, a revista substitui a Revista Brasileira de
Física, e aceita artigos que devem ser atuais e apresentar resultados originais e
relevantes.
ISSN impresso: 0103-9733
ISSN eletrônico: 1678-4448
Instituição: Sociedade Brasileira de Física
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01039733&nrm=iso&lng=pt
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Caderno Brasileiro de Ensino de Física
O Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) voltado prioritariamente
para os cursos de formação de professores de física. Também é amplamente
utilizado em pós-graduações em ensino de ciências/física e em cursos de
aperfeiçoamento para professores do nível médio. Tem por objetivo promover uma
disseminação

efetiva

e

permanente

de

experiências

entre

docentes

e

pesquisadores, visando a elevar a qualidade do ensino da física tanto nas instituições
formadoras de novos professores quanto nas escolas em que esses docentes irão
atuar.
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ISSN eletrônico: 2175- 7941
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Ensino de Física
A Revista Brasileira de Ensino de Física (Rev. Bras. Ens. Fis.) é uma
publicação da Sociedade Brasileira de Física (SBF), dedicada a aspectos culturais e
temas da área de física, com uma abordagem ampla e pedagógica. A revista procura
atingir um público formado por pesquisadores, alunos de pós-graduação,
professores de física em todos os níveis e a comunidade que atua na pesquisa e
desenvolvimento de metodologias e materiais para o ensino de física.
ISSN impresso: 1806-111
ISSN eletrônico: 1806-9126
Instituição: Sociedade Brasileira de Física (SBF)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=18061117&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

REnCiMa - Revista de Ensino de Ciências e Matemática
A Revista de Ensino de Ciências e Matemática (REnCiMa) é uma publicação
eletrônica trimestral, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, destinada a divulgar trabalhos
previamente arbitrados e que abordem, preferencialmente, resultados de pesquisas
e experiências didáticas que tenham como foco a sala de aula e que visem aprimorar
os processos de ensino e de aprendizagem. Os trabalhos submetidos devem
proporcionar reflexões acerca de temáticas relevantes para a busca de avanços na
Educação em Ciências e Matemática.
ISSN eletrônico: 2179-426X
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Instituição: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade Cruzeiro do Sul
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Educação e Sociedade
A revista Educação e Sociedade é um dos mais importantes periódicos
editados hoje na área da Educação no país. Publicada desde 1978, a revista tem
periodicidade trimestral. Além disso, um número especial temático tem sido
organizado a cada ano, desde 1995, transformando a revista em uma publicação
trimestral. É uma publicação do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES).
A revista aceita colaborações de artigos e resenhas na área de Ciência da Educação,
reservando-se o direito de publicar ou não o material espontaneamente enviado à
redação.
ISSN impresso: 0101-7330
ISSN eletrônico: 1678- 4626
Instituição: Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

2.11 Fisioterapia
Adolescência & Saúde
Em 2004, foi lançada a revista Adolescência & Saúde, periódico científico
oficial do NESA, veiculado trimestralmente, que conta com distribuição nacional.
Dessa forma, divulga e compartilha experiências relacionadas à saúde dos
adolescentes. O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) foi criado em
1974 e desde então é o setor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
responsável pela atenção integral à saúde do adolescente e conta com mais de
uma centena de profissionais que atuam nas mais diversas áreas da saúde. Em
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seus três níveis de atenção, divisão que facilita o tratamento dos adolescentes
atende, anualmente, a mais de 45 mil pacientes.
ISSN eletrônico: 2177-5281
Instituição: Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA)
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.adolescenciaesaude.com/default.asp
Forma de acesso: eletrônico

Cadernos de Terapia Ocupacional
O periódico Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar (ISSN Impresso
01044931 e ISSN Eletrônico 2238-2860), iniciado em 1990, destina-se à divulgação
de trabalhos inéditos, oriundos de pesquisas científicas originais, no campo da
Terapia Ocupacional, em diálogo com as áreas de Saúde, Educação, Cultura e
Assistência Social, bem como da Ciência Ocupacional. Enfatiza estudos sobre
problemáticas físicas, sensoriais, mentais, psicológicas e/ou sociais relacionadas
ao cotidiano e ao fazer humano, articulados à participação, autonomia e à inserção
de sujeitos (individuais e coletivos) na vida social
ISSN impresso: 0104-4931
ISSN eletrônico: 2238-2860
Instituição: UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos
/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Ciência, Cuidado e Saúde
A revista Ciência, Cuidado e Saúde é um periódico de publicação trimestral pelo
Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Estadual de Maringá-UEM, com apoio da Fundação Araucária de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná / Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia (FA/SETI).
ISSN impresso: 1677-3861
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ISSN eletrônico: 1984-7513
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Coluna
A Revista Coluna, divulgar artigos que contribuam para o aperfeiçoamento
e o desenvolvimento da prática, da pesquisa e do ensino dos temas relacionados à
Coluna Vertebral, Patologias da Coluna Vertebral, Ortopedia e Traumatologia,
Reabilitação e áreas afins no Brasil e na América Latina.
ISSN impresso: 2177-014X
ISSN eletrônico: 1808-1851
Instituição: Sociedade Brasileira de Coluna
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=18081851&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Emergência
Dentro da postura de estar atenta ao mercado, a Proteção Publicações
lançou em 2006 a Revista Emergência, publicação especializada nas áreas de
proteção contra incêndio, emergências químicas, atendimento pré-hospitalar e
defesa civil. Alguns destes assuntos eram abordados pela Revista Proteção, mas o
desenvolvimento destas áreas obrigou que houvesse uma ampliação da cobertura,
determinando que o novo veículo fosse colocado no mercado. O sucesso do novo
lançamento, que obteve uma excelente receptividade dos leitores e do mercado, já
motivou inclusive a ampliação da periodicidade da nova publicação, que passou de
trimestral para bimestral a partir de 2008, e desde 2011 tem periodicidade mensal.
ISSN eletrônico: 1980-3915
Instituição: A Proteção Publicação e Eventos, editora da Revista Emergência
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://www.revistaemergencia.com.br/site/content/edicoes/

97

Forma de acesso: Impresso e eletrônico

Ensino, Saúde e Ambiente
A Revista Eletrônica Ensino, Saúde e Ambiente é uma publicação do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências da
Natureza/UFF. Possui periodicidade quadrimestral com ênfase em Ensino de
Ciências em interface com a educação para o ambiente e educação para a saúde.
O objetivo é a divulgação de artigos científicos resultantes de pesquisas e de relatos
de experiências originais sobre temas que envolvem o Ensino de Ciências em
espaços formais e não formais. Sem perder de vista, evidentemente, a precípua
finalidade de integração de pesquisadores que atuam na interface ensino, saúde e
ambiente.
ISSN eletrônico: 1983-7011
Instituição: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de
Ciências da Natureza/UFF
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: http://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Fisioterapia & Pesquisa
A revista Fisioterapia e Pesquisa (ISSN 1809-2950), continuação da Revista
de Fisioterapia da Universidade de São Paulo (ISSN 1413-7879), é uma revista
científica e desde 1994 tem como objetivo divulgar a produção científica da
Fisioterapia e outras áreas da saúde. A revista tem publicado artigos científicos
voltados para a investigação clínica, os quais, tem contribuído para a atualização e
consolidação da Fisioterapia baseada em evidências.
ISSN impresso: 1809-2950
ISSN eletrônico: 2316-9117
Instituição: Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://rfp-ptr.com.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Fisioterapia em Movimento
A Revista Fisioterapia em Movimento, sob a direção da editora-chefe Profa.
Dra. Auristela Duarte de Lima Moser, publica trimestralmente artigos científicos na
área de Fisioterapia e saúde humana, entre eles: Análise do Movimento Funcional,
Cinesiologia e Biomecânica, Cinesioterapia, Ensino em Fisioterapia, Ergonomia,
Fisioterapia Cardiorrespiratória, Fisioterapia Dermato-Funcional, Fisioterapia em
Geriatria

e

Gerontologia,

Neurofuncional,

Fisioterapia

Fisioterapia

Preventiva,

Músculo-Esquelética,
Fisioterapia

Fisioterapia

Uroginecológica,

Fundamentos da Fisioterapia e Recursos Terapêuticos Físicos Naturais, e Saúde
Coletiva.
ISSN eletrônico: 1980-5918
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01035150&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

Jornal Brasileiro de Pneumologia
O Jornal Brasileiro de Pneumologia, é uma publicação bimestral da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Os conceitos e opiniões emitidos
nos artigos são de inteira responsabilidade de seus autores. Permitida a reprodução
total ou parcial dos artigos, desde que mencionada a fonte.
ISSN impresso: 1806-3713
ISSN eletrônico: 1806-3756
Instituição: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.jornaldepneumologia.com.br/default.asp
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Microbiologia
A Revista pretende publicar trabalhos de pesquisa originais, notas de
pesquisa e, ocasionalmente, revisões, cobrindo todos os aspectos da Microbiologia.
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Os textos submetidos para publicação devem ser redigidos em inglês. A revista tem
uma política severa de avaliação de manuscritos, e cada manuscrito é avaliado por
pelo menos, dois árbitros selecionados criteriosamente.
ISSN eletrônico: 1678-9881
Instituição: Sociedade Brasileira de Microbiologia – SBM (Sociedade
Brasileira de Microbiologia)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Sitehttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00013714&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde
É um periódico multidisciplinar que aceita contribuições de pesquisadores
cujos esforços de investigação contribuam para o desenvolvimento da “atividade
física e saúde”. Ao submeter o manuscrito, os autores assumem a responsabilidade
de que o trabalho não foi previamente publicado e nem está sendo analisado por
outra revista. Como forma de atestar formalmente que assumem esta
responsabilidade, os autores deverão assinar declaração de acordo com o modelo
fornecido pela revista. Os manuscritos devem ser inéditos e todos os autores devem
ter contribuído substancialmente para o seu desenvolvimento de modo que estes
possam assumir responsabilidade pela autoria dos mesmos.
ISSN eletrônico: 2317-1634
Instituição: Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde – RBAFS
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://rbafs.org.br/RBAFS/about
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Biomecânica
É publicada semestralmente com o objetivo de promoção do conhecimento
científico de representativa contribuição no domínio da Biomecânica, considerandose sua base de formação interdisciplinar contextualizada na área de Ciências da Vida
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com especial orientação às questões da Saúde, Reabilitação e Controle do
rendimento do movimento humano.
ISSN eletrônico: 1518-8191
Instituição: Escola de Educação Física e Esporte USP
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://citrus.uspnet.usp.br/biomecan/ojs/index.php/rbb/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Ciências do Esporte
Há mais de três décadas a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE),
publicada sob a responsabilidade do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
(CBCE), vem contribuindo com a tarefa de divulgar, mas, também, de intervir na
produção de conhecimento em Educação Física/Ciências do Esporte. Ao longo da
trajetória de sua publicação, a RBCE vem registrando a história da Educação Física
brasileira a partir de diferentes olhares e concepções, de distintas abordagens,
temas, objetos e problematizações, publicando artigos originais em português,
espanhol ou inglês.
ISSN eletrônico: 2179-3255
Instituição: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.rbceonline.org.br/
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Ciência e Movimento
Lançada em 1987 a RBCM nasceu de uma parceria entre o CELAFISCS e a
então Faculdade de Educação e Cultura do ABC (FEC). Em sintonia com os novos
paradigmas da área, que além das fases anteriores do esporte e do “fitness”,
alcançava a era da atividade física, vindo daí o nome mais amplo: Movimento. A
missão da RBCM é disseminar a produção científica nas áreas da atividade física,
do exercício e do esporte, através da publicação de resultados de pesquisas
originais e de outras formas de documentos que contribuam para o conhecimento
fundamental e aplicado no âmbito das Ciências da Saúde.
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ISSN eletrônico: 0103-1716
Instituição: Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São
Caetano do Sul – CELAFISCS e da Universidade Católica de Brasília – UCB
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano
A Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano (RBCDH)
é um periódico de acesso livre, arbitrada e publicada pelo Centro de Desportos da
Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, SC. Brasil. A RBCDH é
publicada desde 1999 e a missão da revista é divulgar conhecimentos científicos
originais que contribuam para o avanço da ciência do movimento
ênfase

humano, com

na cineantropometria nas suas vertentes morfológica e funcional, bem

como os fatores condicionantes do desempenho físico.
ISSN impresso: 1415-8426
ISSN eletrônico: 1980-0037
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=19800037&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano
O Journal of Human Growth and Development está destinada a servir de
espaço para apresentação e troca de saberes entre profissionais das universidades
e dos serviços que lidam com a problemática do crescimento e desenvolvimento
humano. O periódico divulga, desde 1994, trabalhos de pesquisa, revisões,
estudos de caso e experiências inovadoras voltadas à promoção do crescimento e
do desenvolvimento humano, com ênfase na criança e adolescente.
ISSN impresso: 0104-1282
ISSN eletrônico: 2175-3598
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Instituição: Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento do Ser
Humano
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Educação Física e Esporte
A Revista Brasileira de Educação Física e Esporte/Brazilian Journal of
Physical Education and Sport (RBEFE) é uma publicação trimestral da Escola de
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFEUSP), que tem por
objetivo publicar pesquisas que contribuam para o avanço do conhecimento acerca
do movimento humano relacionado à Educação Física e Esporte.
ISSN impresso: 1807-5509
ISSN eletrônico: 1981-4690
Instituição: Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São
Paulo (EEFEUSP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=18075509&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Fisioterapia
O Brazilian Journal of Physical Therapy – BJPT – (Revista Brasileira de
Fisioterapia) está sob responsabilidade do Departamento de Fisioterapia da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desde 1996 por meio de instrumento
jurídico junto à Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Fisioterapia
(ABRAPG-Ft), que agrega docentes de universidades de diversas regiões
brasileiras da Pós-graduação em Fisioterapia envolvidos em pesquisa e na Pósgraduação em Fisioterapia e Ciências da Reabilitação.
ISSN impresso: 1413-3555
ISSN eletrônico: 1809-9246
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Instituição: Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em
Fisioterapia
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.rbf-bjpt.org.br
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Medicina do Esporte
A Revista Brasileira de Medicina do Esporte (RBME) é uma revista em
acesso aberto de caráter inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições
da comunidade científica nacional e internacional. Seu objetivo é disseminar a
produção científica nas áreas de Ciências do Exercício e do Esporte através da
publicação de resultados de pesquisas originais e outras formas de documentos
que contribuam para o conhecimento científico e aplicado em atividade física,
exercício e esporte, no âmbito das ciências Biológicas e da Medicina.
ISSN impresso: 1517-8692
ISSN eletrônico: 1806-9940
Instituição: Sociedade Brasileira de medicina do Exercício e do Esporte
Indexação: Qualis CAPES →A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15178692&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Ortopedia
A Revista Brasileira de Ortopedia é uma publicação científica há 46 anos
ininterruptamente,

publicada

pela

Sociedade

Brasileira

de

Ortopedia

e

Traumatologia. Devido ao alto nível de comprometimento dos editores, tornou-se o
projeto mais importante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT). A Revista Brasileira de Ortopedia é bimestral, e tem a missão de publicar
artigos que contribuam para a melhoria e desenvolvimento da prática, da pesquisa
e do ensino de Ortopedia, e campos correlatos.
ISSN impresso: 0102-3616
ISSN eletrônico: 1982-4378
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Instituição: SBOT – Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01023616&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício
A Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX) é uma
publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício
(IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos científicos, fruto
de pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes e profissionais que
lidam com a Prescrição do Exercício Físico com parâmetros na fisiologia do
exercício, do esforço e humana no âmbito da saúde, do esporte, da educação, e do
lazer.
ISSN eletrônico: 1981-9900
Instituição: Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do
Exercício - IBPEFEX
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/index
Forma de acesso: eletrônico
Revista de Ensino de Bioquímica
A Revista de Ensino de Bioquímica (REB) tem o objetivo de divulgar
pesquisas em ensino de Bioquímica e Biologia Molecular e áreas correlatas,
contribuindo para os avanços científicos, tecnológicos e pedagógicos na área.
ISSN eletrônico: 2318-8790
Instituição: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBB
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Saúde Pública
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Criada em 1967, a Revista de Saúde Pública é publicada bimestralmente sob
a responsabilidade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
É uma revista inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições da
comunidade científica nacional e internacional. Sua missão é publicar e disseminar
produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Saúde Pública. Os
fascículos bimestrais ocorrem nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro
e dezembro. A partir da edição de agosto de 2003, a Revista de Saúde Pública
passou a disponibilizar o texto completo, no formato eletrônico, de artigos editados
em português vertidos para o idioma inglês.
ISSN eletrônico: 1518-8787
Instituição: USP
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00348910&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

Revista Fisioterapia & Saúde Funcional
A Revista “Fisioterapia & Saúde Funcional” constitui-se no periódico
eletrônico sob a forma de um projeto de extensão do Curso de Fisioterapia da
Universidade Federal do Ceará – UFC, que objetiva divulgar estudos e resultados
de pesquisas na área de Fisioterapia e/ou Saúde Funcional dando visibilidade às
temáticas relevantes a este campo de conhecimento através desta publicação
digital, cujo propósito precípuo é assegurar de forma sistemática, o incentivo à
produção e divulgação do saber desta área em nosso meio.
ISSN eletrônico: 2238-8028
Instituição: Universidade Federal do Ceará - UFC
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site:http://www.fisioterapiaesaudefuncional.ufc.br/index.php/fisioterapia/inde
x
Forma de acesso: eletrônico
Revista Inspirar – Movimento & Saúde
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A Revista Eletrônica da Inspirar é um periódico de acesso aberto, gratuito e
bimestral, destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de
Ciências da Saúde de autores brasileiros, contribuindo desta forma com o
crescimento e desenvolvimento da produção científica.
ISSN eletrônico: 2175-537X
Instituição: Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://www.inspirar.com.br/revista-inspirar/
Forma de acesso: eletrônico

Revista Motricidade
A revista Motricidade (ISSN 1646-107X, e ISSN 2182-2972) é uma
publicação científica trimestral, propriedade e das Edições Desafio Singular. A
política editorial da revista visa contribuir para o desenvolvimento e disseminação
do conhecimento científico de caráter teórico e empírico nas áreas científicas do
desporto, psicologia e desenvolvimento humano, e saúde, adotando sempre que
possível uma natureza interdisciplinar. São considerados para publicação artigos
originais e artigos de revisão, realizados com rigor metodológico e que possam
contribuir para o desenvolvimento destas áreas científicas ou promover o debate
internacional em torno destas temáticas.
ISSN impresso: 1646-107X
ISSN eletrônico: 2182-2972
Instituição: Edições Desafio Singular
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://revistas.rcaap.pt/motricidade
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Movimento
A revista Movimento é uma publicação científica da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil,
que conta com avaliação peer-review e permite acesso livre. Fundada em 1994, e
publicada trimestralmente desde 2009, aborda temas relacionados ao campo da
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Educação Física em interface com as Ciências Humanas e Sociais, mais
especificamente em seus aspectos pedagógicos, históricos, políticos e culturais.
ISSN impresso: 0104-754X
ISSN eletrônico: 1982-8918
Instituição: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://seer.ufrgs.br/Movimento/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Pesquisa FAPESP
Editada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), a revista Pesquisa FAPESP foi lançada em outubro de 1999. O objetivo
básico da publicação é difundir e valorizar os resultados da produção científica e
tecnológica brasileira, da qual a FAPESP é uma das mais importantes agências de
fomento. Trata-se da única publicação jornalística do país especializada no
segmento de ciência e tecnologia que tem por foco primordial a produção científica
nacional, apesar de cobrir pontualmente as novidades internacionais. Por isso, a
revista funciona como um polo de contato e reconhecimento contínuo dos
pesquisadores brasileiros e como referência indispensável para as editorias de
ciência e tecnologia dos veículos de comunicação nacionais.
ISSN:
Instituição: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://revistapesquisa.fapesp.br/revista/edicoes-anteriores/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Química Nova
A Revista Química Nova publica artigos com resultados originais de
pesquisa, trabalhos de revisão, divulgação de novos métodos ou técnicas,
educação e assuntos gerais em português, espanhol e inglês. Os artigos

108

submetidos à revista são avaliados por consultores ad hoc (do Brasil e exterior)
especialistas na área envolvida e que eventualmente podem pertencer ao
Conselho Editorial. A edição de Química Nova está a cargo de um corpo editorial e
suas linhas gerais e planejamento de longo prazo estão sob responsabilidade dos
Editores e do Conselho Editorial.
ISSN impresso: 0100-4042
ISSN eletrônico: 1678-7064
Instituição: SBQ
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://quimicanova.sbq.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RHB - Revista Hospitais Brasil
Com 14 anos de mercado, a Revista Hospitais Brasil está consolidada como
líder no setor editorial de Saúde. Apresentando conteúdo abrangente e
diversificado, é lida por dirigentes, gestores e principais especificadores de compra
dos mais variados setores dos estabelecimentos de saúde de todo o país.
ISSN:
Instituição: Publimed Editora
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.revistahospitaisbrasil.com.br/a-revista/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Saúde em debate
A revista Saúde em Debate, criada em 1976, é uma publicação do Centro
Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), que se dirige às políticas públicas do
campo da saúde. Publicado trimestralmente desde 2010, ou seja, em março, junho,
setembro e dezembro.
ISSN impresso: 0103-1104
ISSN eletrônico: 2358-2898
Instituição: CEBES
Indexação: Qualis CAPES → B2
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Site: http://revista.saudeemdebate.org.br/sed/about
Forma de acesso: impresso e eletrônico

2.12 Geografia EAD
Acta Geográfica
A revista Acta Geográfica oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo,
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. A equipe
editorial da revista Acta Geográfica é constituída de dois Conselhos (Editorial e
Científico), composto por doutores de notório saber de instituições brasileiras e de
outros países, que exercem a função de avaliar e garantir a qualidade da publicação,
emitindo pareceres sobre as matérias da revista.
ISSN impresso: 1980-5772
ISSN eletrônico: 2177-4307
Instituição: Universidade Federal de Roraima
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://revista.ufrr.br/actageo/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Ateliê Geográfico
A revista Ateliê Geográfico tem o propósito de pensar geograficamente os
lugares do mundo e os tempos dos lugares. A revista tem a preocupação com o
estudo da complexidade que permeia e afeta as relações sociais e os espaços
urbanos e rurais contemporâneos, territórios, paisagens, recursos naturais e
sistemas de produção. O periódico publica artigos com base em seus méritos
acadêmico e científico, visando a contribuição do conhecimento e a originalidade.
ISSN eletrônico: 1982-1956
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos
Socioambientais (IESA)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://www.revistas.ufg.br/atelie/index
Forma de acesso: eletrônico
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O BCG - Boletim de Ciências Geodésicas. Bulletin of Geodetic Sciences
BCG Boletim de Ciências Geodésicas - Bulletin of Geodetic Sciences
destina-se à publicação de artigos inéditos nas áreas do conhecimento em Geodésia
e Levantamentos, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, Cartografia e Sistemas
de Informações Geográficas. Objetivando a publicação de trabalhos inéditos na área
de Ciências Geodésicas e afins.
ISSN impresso: 1413-4853
ISSN eletrônico: 1982-2170
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=19822170&nrm=iso&rep=&lng=pt
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Caminhos de Geografia
A revista Caminhos de Geografia tem por foco as diversas áreas de
Geografia, principalmente as que se encaminham para a borda da ciência
geográfica, em interdisciplinaridade, tanto com as áreas de ciências humanas,
tecnológicas quanto com as áreas das ciências ambientais. Tem como finalidade a
divulgação científica e o livre acesso aos resultados da pesquisa científica nesta
área.
ISSN eletrônico: 1678-6343
Instituição: Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU).
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/index
Forma de acesso: eletrônico

Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía
É uma revista acadêmica colombiana de geografia e editada desde 1979
pelo Departamento de Geografia da Universidade Nacional da Colômbia, seu
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propósito é a difusão da produção científica no campo da geografia nacional e
internacional. Publica artigos originais e inéditos frutos de pesquisas; artigos de
reflexão analítica, interpretativa e crítica, artigos de revisão e resenhas bibliográficas.
ISSN impresso: 0121-215X
ISSN eletrônico: 2256-5442
Instituição: Departamento de Geografia da Universidade Nacional da Colômbia
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Pesquisar - Revista de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia

Revista de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia é uma iniciativa
de publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia
(NEPEGeo). A Pesquisar constitui-se um veículo de comunicação cultural e científica
do Departamento de Metodologia de Ensino, do Centro de Ciências da Educação;
do Departamento de Geociências, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e do
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa
Catarina, Brasil. Sua proposta é reunir periodicamente contribuições de pesquisas e
experiências metodológicas da Geografia Escolar, fomentando a construção coletiva
dos Estudos Geoeducacionais e se destina a publicar artigos, notas, relatos de
pesquisa e outras contribuições de professores e pesquisadores da Geografia e
áreas afins.
ISSN eletrônico: 2359-1870
Instituição: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia (NEPEGeo)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/pesquisar/index
Forma de acesso: eletrônico

2.13 Letras EAD

Alfa: Revista de Linguística
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Publica trabalhos inéditos de professores e pesquisadores, vinculados a
instituição de ensino e pesquisa nacionais ou internacionais. A revista de
periodicidade semestral, edita artigos, retrospectivas, resenhas, entrevistas e
traduções vinculados a todas linhas de pesquisa dos Estudos Linguísticos.
ISSN eletrônico: 1981-5794
Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Diadorim: Revista de Estudos Linguísticos e Literários

A Diadorim: revista de estudos linguísticos e literários é uma publicação do
Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. O seu objetivo é divulgar as investigações linguísticas e literárias
inéditas desenvolvidas por pesquisadores brasileiros e/ou estrangeiros. A temática
da revista está centrada nas grandes áreas de concentração do Programa: Língua
Portuguesa, Literatura Brasileira e Literaturas Portuguesa e Africanas.
ISSN eletrônico: 1980-2552
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://revistas.ufrj.br/index.php/diadorim/index
Forma de acesso: eletrônico

Educação e Pesquisa

Educação e Pesquisa é uma revista trimestral de artigos inéditos na área
educacional resultantes de pesquisa de caráter teórico ou empírico, bem como
revisões da literatura de pesquisa educacional.
ISSN impresso: 1517-9702
ISSN eletrônico: 1678-4634
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
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Forma de acesso: impresso e eletrônico

Letras Escreve

Tem como missão divulgar produções científicas de pesquisadores de
universidades do Brasil e do exterior e, consequentemente, fomentar o debate
acadêmico nas áreas - aplicada e teórica - de Letras, Linguística e Literatura.
ISSN eletrônico: 2238-8060
Instituição: Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://periodicos.unifap.br/index.php/letras/index
Forma de acesso: eletrônico

Linguagem em (Dis)curso

Linguagem em (Dis)curso é uma publicação quadrimestral aberta a
colaboradores do Brasil e do exterior que estejam interessados em questões
relativas ao campo textual discursivo. Os trabalhos nela publicados, portanto, estão
circunscritos aos objetos texto e discurso, separadamente ou em sua intersecção,
e às teorias pertinentes a tais objetos.
ISSN impresso: 1518-7632
ISSN eletrônico: 1982-4017
Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site:http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/i
ndex
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Linguagem: Estudos e Pesquisas

A Revista Linguagem: Estudos e Pesquisas é uma publicação semestral do
Departamento de Letras do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás que
se propõe a ser um espaço de divulgação de pesquisas das áreas de Letras,
Linguística e Artes.
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ISSN impresso: 1519-6240
ISSN eletrônico: 2358-1042
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: https://www.revistas.ufg.br/lep/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Literatura em Debate

A Revista Literatura em Debate, publicada pelo PPG Letras da URI de
Frederico Westphalen, é aberta à colaboração de pesquisadores, professores
doutores, doutorandos e mestrandos de universidades e centros de pesquisa do
Brasil e do exterior. Com periodicidade semestral, seu objetivo é debater tópicos
relacionados às linhas de pesquisa do Mestrado em Literatura: História e Imaginário
e Memória e Identidade Cultural.
ISSN eletrônico: 1982-5625
Instituição: Universidade Regional Integrada (URI)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://revistas.fw.uri.br/index.php/literaturaemdebate/index
Forma de acesso: eletrônico

Nau Literária

A Revista Nau Literária é um periódico eletrônico, vinculado ao Programa de
Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com
apoio de instituições de ensino superior português. No momento, tem como
parceiros colegas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Évora.
Com periodicidade semestral, a revista se dirige a crítica e a teoria de literatura
portuguesa, com autoria de alunos de pós-graduação, mestres, doutores ou
professores do Ensino Superior.
ISSN eletrônico: 1981-4526
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://seer.ufrgs.br/NauLiteraria/index
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Forma de acesso: eletrônico

Nonada Letras em Revista

Nonada Letras em Revista é uma publicação semestral do Curso de Letras
- Graduação e Programa de Pós-Graduação - do Centro Universitário Ritter dos
Reis, a Revista comporta artigos científicos de pesquisadores doutores nas áreas
de língua portuguesa, linguística, línguas estrangeiras e literatura. Além de acolher
de modo amplo o conhecimento produzido na área de Letras, a Revista encoraja
abordagens inter e multidisciplinares que contribuam com reflexões sobre a
linguagem em suas diversas manifestações e como fator de aprendizagem,
identidade, conhecimento, interação, produção estética e cultural - sem restrições
de enfoques teóricos e metodológicos.
ISSN eletrônico: 2176-9893
Instituição: Centro Universitário Ritter dos Reis
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=nonada&page=index
Forma de acesso: eletrônico

ReVEL Revista Virtual de Estudos da Linguagem

A Revista Virtual de Estudos da Linguagem, ReVEL,é uma publicação
totalmente eletrônica, sem fins lucrativos, que visa à divulgação do conhecimento
científico acerca dos estudos linguísticos, especialmente do Brasil. Com uma
periodicidade semestral, a cada edição a ReVEL aborda uma área específica dos
estudos linguísticos.
ISSN eletrônico: 1678-8931
Instituição: Plan Marketing Digital
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.revel.inf.br/pt
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Educação
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A Revista Brasileira de Educação, publicação quadrimestral da ANPEd é
voltada à publicação de artigos acadêmico-científicos, visando a fomentar e facilitar
o intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e internacional. É dirigida a
professores e pesquisadores, assim como os estudantes de graduação e pósgraduação das áreas das ciências sociais e humanas. Áreas de interesse:
educação, educação básica, educação superior; política educacional, movimentos
sociais e educação.
ISSN impresso: 1413-2478
ISSN eletrônico: 1809-449X
Instituição: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14132478&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Educação Especial

A Revista Brasileira de Educação Especial é uma publicação trimestral
mantida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial
(ABPEE) tem como objetivo a disseminação de conhecimento em Educação
Especial.
ISSN impresso: 1980-5470
ISSN eletrônico: 1413-6538
Instituição: Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial
(ABPEE)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_14136538/nrm_iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Linguística Aplicada
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A Revista Brasileira de Linguística Aplicada possui periodicidade trimestral,
tem como objetivo incentivar a pesquisa na área de Linguística Aplicada. Criada em
2001, a revista recebe artigos originais, de mestres e doutores, que tratam dos
muitos fenômenos relacionados a problemas de linguagem da vida e relaciona dos
à língua em uso em contextos diversos ou à aprendizagem.
ISSN eletrônico: 1984-6398
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-

6398&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

Revista Conexão Letras
A Revista Conexão Letras do Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul publica estudos de base teórica e
aplicada nas áreas de Linguística e Literatura, com produção semestral alternada:
um semestre para estudos literários, outro para estudos linguísticos, sendo que
possui, simultaneamente, produção on-line e forma impressa.
ISSN impresso: 1980-332x
ISSN eletrônico: 2594-8962
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://seer.ufrgs.br/conexaoletras/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Conjectura: Filosofia e Educação

A

Revista

Conjectura:

Filosofia

e

Educação

possuem,

periodicidade

quadrimestral, visa a divulgação de conhecimentos científicos acerca de Filosofia e
Educação, incluindo interrogações interdisciplinares que busquem esclarecer a
relação entre prática educativa e questionamentos filosóficos.
ISSN impresso: 0103-1457
ISSN eletrônico: 2178-4612
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Instituição: Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Contexto

A Contexto foi criada por professores do Departamento de Línguas e Letras
(DLL) do Centro de Estudos Gerais (CEG), com a finalidade de incrementar a
pesquisa, a produção e a publicação dos docentes e alunos de graduação. Possui
periodicidade semestral, disponibiliza pesquisas desenvolvidas no âmbito Letras:
Literatura Brasileira.
ISSN eletrônico: 1519-0544
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://periodicos.ufes.br/contexto/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Educação Pública

A Revista de Educação Pública, publicação quadrimestral articulada ao
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Mato Grosso, objetiva contribuir para a divulgação de
conhecimentos científicos pertinentes à área de Educação em meio à diferentes
perspectivas teórico- metodológicas de análises, em tempos e espaços diversos,
no sentido de fomentar e facilitar o intercâmbio de pesquisas produzidas dentro
desse campo de saber, em âmbito regional, nacional e internacional, e assim,
contribuir para o debate e enfrentamento dos problemas da educação brasileira em
suas diferentes esferas.
ISSN eletrônico: 2238-2097
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Revista de Estudos da Linguagem
Revista de Estudos da Linguagem é uma revista trimestral peer-reviewed,
patrocinado pela Faculdade de Letras e do Programa de Pós-Graduação em
linguistas na Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) desde 1992. Sua
missão é promover a investigação científica no campo da Teórica Linguística e
Análise Linguística, proporcionando assim um espaço para a publicação de
pesquisas de acadêmicos brasileiros e estrangeiros, promovendo o debate e o
progresso na área. A revista aceita apresentações eletrônicas em uma base
contínua para seus problemas regulares. As questões temáticas têm prazos de
apresentação específicos anunciados publicamente.
ISSN eletrônico: 2237-2083
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Dialogia
A Revista Dialogia é dedicada à discussão de questões teóricometodológicas das licenciaturas. Sua periodicidade é de um volume anual, dividido
em dois fascículos semestrais. Cada fascículo contém um dossiê sobre Formação
de Professores, além de um dossiê temático.
ISSN impresso: 1677-1303
ISSN eletrônico: 1983-9294
Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais
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A Revista Digital do LAV é uma publicação digital semestral do Laboratório
de Artes Visuais, Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria. A
revista é destinada à divulgação científica de pesquisas na área da Educação em
Artes Visuais, Educação da Cultura Visual e demais temas relacionados a
Educação e a Arte.
ISSN eletrônico: 1983-7348
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsm.br/revislav/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Educação & Realidade

Publicação quadrimestral de 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.
ISSN impresso: 0100-3143
ISSN eletrônico: 2175-6236
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Eletrônica de Educação

O seu principal objetivo é publicar artigos, ensaios, debates, entrevistas,
resenhas inéditas em qualquer língua sobre temas que contribuam para o
recrudescimento do debate educacional, bem como para a divulgação do
conhecimento produzido na área. É dirigida a pesquisadores, profissionais e alunos
da Educação.
ISSN eletrônico: 1982-7199
Instituição: Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR
Indexação: Qualis CAPES → C
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Site: http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Letras

A Revista Letras, ligada aos cursos de Graduação e Pós-Graduação em
Letras da UFPR, é um periódico semestral, voltado para as áreas de linguística,
literatura e letras em geral.
ISSN impresso: 0100-0888
ISSN eletrônico: 2236-0999
Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

https://revistas.ufpr.br/letras/index

Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Letras & Letras

A Revista Letras & Letras é uma publicação que visa à divulgação de estudos
linguísticos sobre línguas e/ou literaturas clássicas e modernas; teorias linguísticas;
teoria da literatura; estudos sobre o ensino de línguas e de literatura; resenhas
críticas de obras publicadas nas áreas de ciências da linguagem e de teoria e crítica
de obras literárias, conforme o tema definido para cada número a ser publicado.
ISSN eletrônico: 1981-5239
Indexação: Qualis CAPES → B1
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia
Site: http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Letras de Hoje

A Revista Letras de Hoje é uma publicação trimestral do Programa de PósGraduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e
tem por objetivo a divulgação de trabalhos inéditos relacionados às áreas de
Linguística, Teoria da Literatura, Literatura e Língua Portuguesa.
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ISSN impresso: 0101-3335
ISSN eletrônico: 1984-7726
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Línguas & Letras

Publicação quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Letras da
Unioeste — Campus de Cascavel. O projeto propõe-se a atender as especificidades
da

área

de

Letras

e

Linguística,

tendo

em

vista

as

questões

de

ensino/aprendizagem de línguas, aquisição de 1ª e 2ª línguas, bilinguismo/línguas
em contato, letramentos, questões de leitura e escrita, escolarização nos vários
níveis, literatura e cultura.
ISSN impresso: 1517-7238
ISSN eletrônico: 1981-4755
Instituição: Universidade Estadual do oeste do Paraná – UNIOESTE
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/issue/archive
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Todas as Letras

A Revista Todas as Letras surgiu para abrir espaço à divulgação de textos
inéditos resultantes da reflexão sobre língua e literatura, nas suas várias
modalidades, quer provenientes da investigação científica, quer derivados da
criação literária.
ISSN eletrônico: 1980-6914
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/index
Forma de acesso: eletrônico
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Revista Travessias
Publicação do grupo de Pesquisa em Educação, Cultura, Linguagem e Arte
do Programa de Publicação Graduação em Letras: Linguagem e Sociedade da
Unioeste. O projeto tem como objetivo divulgar pesquisas e estudos de professores
e alunos pesquisadores ligados à educação, cultura, linguagem e arte, sob as
formas de artigos, ensaios imagens e sons, documentos e fontes resenhas,
traduções e criação literária.
ISSN eletrônico: 1982-5935
Instituição: Universidade Estadual do oeste do Paraná (UNIOESTE)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/index
Forma de acesso: eletrônico

Saberes: revista interdisciplinar de filosofia e educação

Com caráter interdisciplinar, vinculada ao Grupo de Pesquisa Fundamentos
da Educação e Práticas Culturais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) em colaboração com outros Grupos de Pesquisa. Seu objetivo é divulgar
as pesquisas desenvolvidas nas áreas de Filosofia e de Educação por membros da
comunidade de pesquisa em geral.
ISSN eletrônico: 1984-3879
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://periodicos.ufrn.br/saberes/issue/archive
Forma de acesso: eletrônico

Signum: Estudos da Linguagem

A Revista Signum: Estudos da Linguagem é uma publicação semestral do
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual
de Londrina. Tem por objetivo a divulgação de trabalhos inéditos (artigos e
resenhas) nas áreas de descrição e análise linguísticas, estudos do texto/discurso,
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ensino/aprendizagem e formação do professor de língua portuguesa e de outras
linguagens.
ISSN eletrônico: 2237-4876
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/index
Forma de acesso: eletrônico

Terra Roxa e Outras Terras

A revista busca acolher e divulgar estudos críticos, entrevistas e resenhas na
área de Estudos Literários. Os artigos devem trazer contribuição relevante para o
conhecimento científico e o debate crítico na área de Estudos Literários. As
entrevistas se destinam à discussão de um problema relevante com um
especialista, e as resenhas à divulgação e apreciação crítica de livros publicados
recentemente na área de Estudos Literários. As entrevistas e as resenhas são feitas
por professores/pesquisadores convidados pela Comissão Editorial.
ISSN eletrônico: 1678-2054
Instituição: Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de
Londrina.
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa/index
Forma de acesso: eletrônico

Veredas: Revista de Estudos Linguísticos

Publicação semestral de acesso livre e imediato, tem a missão de publicar
artigos científicos, ensaios, traduções e resenhas, de caráter inédito e reconhecida
a qualidade acadêmica, produzidos por pesquisadores nacionais e estrangeiros,
exclusivamente da área de Linguística, teórica e aplicada, e em suas diversas
subáreas.
ISSN eletrônico: 1982-2243
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Indexação: Qualis CAPES → B1

125

Site: http://www.ufjf.br/revistaveredas/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

2.14 Matemática EAD
EMR - Educação Matemática em Revista
A Educação Matemática em Revista – EMR tem como foco o trabalho do
professor em sua prática de educador matemático. Em relação ao seu formato, a
revista tem periodicidade trimestral e estrutura interna dividida em artigos e seções
permanentes com temas específicos. A EMR reitera que o conteúdo dos textos
publicados é de inteira responsabilidade de seus autores não refletindo
necessariamente a opinião do Conselho Editorial, esta revista oferece acesso livre
imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente
o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do
conhecimento.
ISSN eletrônico:1518-8221 eletrônico
Instituição: Sociedade Brasileira de Educação Matemática
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:

www.sbem.com.br/revista/index.php/EMR-RS/index
Forma de acesso: eletrônico

JGAA - Journal of Graph Algorithms and Applications
É um periódico científico revisado por pares dedicado à publicação de
trabalhos de pesquisa de alta qualidade sobre análise, projeto, implementação e
aplicações de algoritmos gráficos. A JGAA é uma revista de acesso aberto e não
cobra taxas de autoria. O formato eletrônico permite aos autores adicionar vários
apêndices úteis aos seus artigos após a publicação, incluindo correções,
implementações, animações multimídia, apresentações de conferências, exemplos
e bibliografias estendidas.
ISSN eletrônico:1526-1719
Instituição: Departamento de Ciência da Computação da Brown University.
Indexação: Qualis CAPES → B2
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Site: http://jgaa.info
Forma de acesso: eletrônico

Physicae Organum
A Physicae Organum - Revista dos Estudantes de Física é uma revista criada
por alunos e professores com a finalidade de promover um espaço de publicação de
artigos em Física, resenhas de livros, traduções, e outras possíveis produções
relativas à física. O objetivo principal é o de tornar esse espaço uma possibilidade
de vivência, por parte do corpo discente, acerca do funcionamento de produção
científica dentro do âmbito acadêmico.
ISSN eletrônico: 2446-564X
Instituição:

Instituto

de

Física

-

Universidade

de

Brasília

-

UnB

Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://periodicos.unb.br/index.php/physicae/index
Forma de acesso: eletrônico

Revisem - Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática

A Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática (Revisem)
publica artigos das diversas áreas da matemática, matemática aplicada e educação
matemática. O público alvo deste periódico é amplo e diversificado, especialmente
composto por professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pósgraduação das áreas de matemática e educação matemática. Encorajamos alunos
e orientadores de iniciação científica, mestrado e doutorado a submeterem seus
trabalhos de pesquisa.
ISSN eletrônico: 2525-5444
Instituição: Departamento de Matemática, campus prof. Alberto Carvalho,
Universidade Federal de Sergipe
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://seer.ufs.br/index.php/ReviSe/index
Forma de acesso: eletrônico
Vidya
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Publicação semestral do Centro Universitário Franciscano de Santa Maria
(UNIFRA), o periódico destina-se à divulgação da produção científica de professores
e pesquisadores da Unifra, bem como de outras Instituições de Ensino Superior.
Lançada em novembro de 1976, por iniciativa da direção e dos professores da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição (FIC), a revista, até
1985, esteve voltada à publicação de artigos de todas as áreas da faculdade em
cada exemplar e, a partir de 1994, passou a ser organizada por temáticas definidas
a cada edição. A contar do primeiro semestre de 2007, a proposta editorial da Vidya
voltou-se especificamente à área da educação, em suas múltiplas dimensões.
ISSN eletrônico: 2176-4603
Instituição: Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade Franciscana
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
2.15 Odontologia

AOV - Acta Odontológica Venezolana

Acta Venezolana Odontológica é o boletim oficial da Faculdade de
Odontologia da Universidade Central da Venezuela, visando a divulgação das
atividades acadêmicas e científicas que estão direta ou indiretamente relacionadas
à sua existência.
ISSN eletrônico: 0001-6365
Instituição: RIF - Faculdade de Odontologia, Universidade Central da Venezuela
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://www.actaodontologica.com/
Forma de acesso: eletrônico

Acta Scientiarum. Health Sciences
Acta Scientiarum. Health Sciences é publicada pela Editora da Universidade
Estadual de Maringá-Eduem, na modalidade publicação contínua. A revista publica
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artigos originais na área de Saúde, e os seus temas de publicação são: Enfermagem,
Farmácia, Odontologia, Medicina, Nutrição, Educação Física, Análises Clinas,
Ciências da Saúde e Saúde Coletiva.
ISSN impresso: 1679-9291
ISSN eletrônico: 1807-8648
Instituição: Editora da Universidade Estadual de Maringá-Eduem
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

American Journal of Dentistry
O American Journal of Dentistry publicado pela Mosher & Linder, Inc.,
fornece artigos científicos revistos por pares com significado clínico para o dentista
geral. O Institute of Scientific Information incluiu o American Journal of Dentistry em
sua lista de fatores de impacto. Periódico em Inglês.
ISSN eletrônico: 0894-8275
Instituição: Mosher & Linder, Inc.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.amjdent.com/index.htm
Forma de acesso: eletrônico

Angle Orthodontist
A Angle Orthodontist é a única grande revista em ortodontia com uma editora
não comercial e sem fins lucrativos, a Fundação de Educação e Pesquisa EH
Angle valoriza a liberdade de operar exclusivamente no melhor interesse de seus
leitores e autores. No site o periódico é totalmente gratuito e aberto a todos os
visitantes.
ISSN impresso: 0003-3219
ISSN eletrônico: 1945-7103
Instituição: EH Angle Education and Research Foundation Inc.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: www.angle.org
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Forma de acesso: impresso e eletrônico
Arquivos em Odontologia – UFMG
A revista Arquivos em Odontologia, órgão do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Odontologia da FO-UFMG, publicada em fluxo contínuo, objetiva
a divulgação científica e tecnológica em Odontologia. Publica prioritariamente
pesquisas originais sobre temas relevantes e inéditos. Os artigos serão publicados
no Portal de Periódicos da UFMG (https://seer.ufmg.br), de onde é permitido o
download dos mesmos.
ISSN eletrônico: 2178-1990
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais/Faculdade de Odontologia da
UFMG
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://seer.ufmg.br/index.php/arquivosemodontologia/index
Forma de acesso: eletrônico

Avances en Periodoncia e Implantologia Oral
A revista visa principalmente colaborar na divulgação do crescente número
de projetos de pesquisa e trabalhos clínicos periodontais, realizados em nosso país
e no mundo e escritos em espanhol.
ISSN impresso: 1699-6585
ISSN eletrônico: 2340-3209
Instituição: Projeto FAPESP / BIREME
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1699-6585&lng=em
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Dental Jornal
Brazilian Dental Journal, publica trabalhos de corpo inteiro, comunicações
curtas e relatos de caso, lidando com odontologia ou disciplinas relacionadas e
editados seis vezes por ano.
ISSN impresso: 0103-6440
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ISSN eletrônico: 1806-4760
Instituição: Fundação Odontológica de Ribeirão Preto - FUNORP
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01036440&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Journal of Oral Sciences
O Brazilian jornal of Oral Sciences, visa publicar os avanços científicos e
tecnológicos alcançados pela comunidade odontológica, de acordo com os
indicadores de qualidade e material revisado por pares, com o objetivo de assegurar
sua aceitabilidade em nível local, regional, nacional e internacional.
ISSN impresso: 1677-3217
ISSN eletrônico: 1677-3225
Instituição: Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3225
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Oral Research
A Oral Oral Research tem como objetivo publicar trabalhos originais de
pesquisa (comunicação completa ou curta); revisões sistemáticas e críticas; casos
clínicos; e cartas para o editor.
ISSN impresso: 1806-8324
ISSN eletrônico: 1807-3107
Instituição: Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=18068324&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Bulletin of Tokyo Dental College
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Periódico na área de odontologia publicado pela Tokyo Dental College,
Japão, periódico em Inglês.
ISSN eletrônico: 0040-8891
Instituição: Tokyo Dental College, Japão
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tdcpublication/-char/en
Forma de acesso: eletrônico

CSP - Cadernos de Saúde Pública. Reports in Public Health
A revista destina-se à publicação de artigos científicos voltados para a
produção de conhecimento no campo da Saúde Coletiva. CSP também tem como
objetivo fomentar a reflexão crítica e o debate sobre temas da atualidade
relacionados às políticas públicas e aos fatores que repercutem nas condições de
vida e no cuidado de saúde das populações.
ISSN impresso: 0102-311x
ISSN eletrônico: 16784464
Instituição: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo
Cruz
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Ciência & Saúde coletiva
A revista tem como objetivo publicar debates, análises e resultados de
pesquisas sobre um tema específico considerado atual e relevante para o campo da
Saúde Coletiva.
ISSN impresso: 1413-8123
ISSN eletrônico: 1678-4561
Instituição: ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14138123&lng=en&nrm=iso
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Forma de acesso: impresso e eletrônico

Dental Press Journal of Orthodontics
A missão da Revista Dental Press Jornal of Orthodontics é a difusão da
especialidade científica e tecnológica de Ortodontia, referente as técnicas de
tratamento e materiais para uso clínico.
ISSN impresso: 2176-9451
ISSN eletrônico: 2177-6709
Instituição: Dental Press Editora Ltda
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=21769451&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Endodontology
Endodontology, é uma publicação da Indian Endodontic Society (IES),
semestral impressa e on-line com revisão por pares. A revista permite acesso livre
(Acesso Aberto) ao seu conteúdo e permite que os autores arquivem
automaticamente a versão final aceita dos artigos em qualquer repositório
institucional / sujeito compatível com OAI.
ISSN:
Instituição: Indian Endodontic Society
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.endodontologyonweb.org/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Global Journal of Health Science
A Revista Global de Ciência da Saúde é uma revista de acesso aberto com
revisão por pares. A revista tem como objetivo fornecer uma plataforma para a
comunidade global de pesquisa para compartilhar suas descobertas, ideias e pontos
de vista sobre todos os aspectos da ciência da saúde.
ISSN impresso: 1916-9736

133

ISSN eletrônico: 1916-9744
Instituição: Centro Canadense de Ciência e Educação
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/about
Forma de acesso: impresso e eletrônico

IJD - International Journal of Dentistry
O

periódico

visa

contribuir

com

a

científico dentro da comunidade odontológica

divulgação

do

conhecimento

e áreas afins, permitindo a

atualização profissional e intercâmbio de informações.
ISSN eletrônico: 1806-146X
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806146X&lng=pt
Forma de acesso: eletrônico

Jornal de Pediatria
O Jornal de Pediatria é uma publicação bimestral da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP). É publicado sem interrupção desde 1934. O Jornal de Pediatria
publica artigos originais e artigos de revisão que abrangem diversas áreas no campo
da pediatria. Ao publicar contribuições científicas relevantes, o Jornal de Pediatria
visa melhorar os padrões da pediatria e da atenção à saúde de crianças e
adolescentes em geral, bem como fomentar o debate sobre a saúde.
ISSN eletrônico: 0021-7557
Instituição: Sociedade Brasileira de Pediatria
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://jped.elsevier.es/en
Forma de acesso: eletrônico

Journal of Applied Oral Science
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O Journa of Applied Oral Science visa publicar os avanços científicos e
tecnológicos alcançados pelas comunidades de odontologia e fonoaudiologia,
seguindo os indicadores de qualidade e material revisado por pares, com o objetivo
de assegurar sua aceitabilidade em nível local, regional, nacional e internacional.
ISSN impresso: 1678-7757
ISSN eletrônico: 1678-7765
Instituição: Faculdade de Odontologia de Bauru.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16787757&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Journal of Oral Science
O Jornal de Ciências Orais (J Oral Sci) é publicado trimestralmente pela
Faculdade de Odontologia da Universidade Nihon com o objetivo de publicar artigos
originais, revisões convidadas e relatos de casos pertinentes à odontologia e áreas
afins. Periódico em Inglês.
ISSN impresso: 1343-4934
ISSN eletrônico: 1880-4926
Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade Nihon
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/josnusd/-char/en
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Journal of The Health Sciences Institute. Revista do Instituto de Ciências da
Saúde
O Jornal os the Health Sciences Institute (JHSI) – Revista do Instituto de
Ciências da saúde tem por objetivo contribuir na divulgação dos conhecimentos na
área das ciências da saúde, publicando artigos, relatos de casos clínicos, revisão e
divulgação. É aberta a colaboradores da comunidade científica em âmbito nacional
e internacional. Os artigos publicados na revista impressa desde 2004, estão
disponíveis no site abaixo, as demais (anteriores a 2004) podem ser acessadas nas
bibliotecas da Universidade Paulista.
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ISSN eletrônico: 0104-1894
Instituição: Universidade Paulista - UNIP
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://www.unip.br/presencial/comunicacao/publicacoes/ics/
Forma de acesso: eletrônico

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
A revista publica contribuições originais de cientistas pesquisadores em todo
o mundo, nas áreas de parasitologia, microbiologia, medicina tropical, bem como
estudos básicos em imunologia molecular e biologia celular relacionados a esses
campos.
ISSN impresso: 0074-0276
ISSN eletrônico: 1678-8060
Instituição: Instituto Oswaldo Cruz
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00740276&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Odonto – UMESP
A Revista Odonto representa uma fonte de informações científicas
relevantes, na qual estudantes e profissionais da área odontológica encontram
possibilidades de atualizar seus conhecimentos. Seu objetivo é propiciar uma leitura
complementar, apresentando novidades e atualidades em sua área de atuação. Esta
publicação é mais do que um espaço aberto para o aperfeiçoamento clínico é um elo
entre o profissional e o acadêmico, um espaço de troca do saber científico.
ISSN eletrônico: 2176-1000
Instituição: Programa de Pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo UMESP
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/Odonto/index
Forma de acesso: eletrônico
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Odontologia Clínico-Científica. Scientific-Clinical Odontology

A Revista do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,
denominada Odontologia Clínico-Científica/ Scientific-Clinical Odontology tem como
missão a publicação de trabalhos relevantes para a orientação, aconselhamento,
ciência e prática odontológica, visando a promoção e ao intercâmbio o conhecimento
entre profissionais da área de saúde.
ISSN eletrônico: 1677-3888
Instituição: Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=16773888&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: eletrônico

OS - Oral Sciences
O Curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília – UCB, tem
como uma de suas principais metas a integração ensino-pesquisa-extensão. A UCB
é destaque na região Centro-Oeste por valorizar, exatamente, esses pilares do
conhecimento universitário. Dentre as estratégias do Curso de Odontologia da UCB
para integração, a Oral Sciences foi criada. O nome Oral Sciences originou-se da
tradução do termo “Ciências Odontológicas”. Este nome traduz de forma clara e
objetiva a intenção dos editores em transformar o periódico em um veículo de
divulgação da Odontologia, agregando áreas básicas e específicas. Periódico em
Inglês.
ISSN eletrônico: 1808-8821
Instituição: Curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília – UCB
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/oralsciences/index
Forma de acesso: eletrônico

PBOCI - Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada.
Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic
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A Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada / Pesquisa
Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada (PBOCI) é uma revista científica
internacionalmente distribuída que utiliza o modelo de publicação contínua e editada
pela Associação de Apoio à Pesquisa em Saúde Bucal (APESB). O PBOCI é apoiado
pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) por meio da University Publishing
Co. (EDUEP) e tem como objetivo publicar trabalhos científicos nas áreas de
Odontologia. Periódico em Inglês.
ISSN impresso: 1591-0501
ISSN eletrônico: 19834632
Instituição: Associação de Apoio à Pesquisa em Saúde Bucal (APESB)
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Physis
A Physis acolhe a produção no campo da Saúde Coletiva, com ênfase em
Ciências Humanas e Sociais, e Política de Saúde, Planejamento e Gestão.
ISSN impresso: 0103-7331
ISSN eletrônico: 1809-4481
Instituição: Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(IMS-UERJ)
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01037331&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RB - Radiologia Brasileira
A Radiologia Brasileira, publicação científica do Colégio Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), foi publicada pela primeira vez em
1958. A revista traz artigos sobre radiologia e diagnóstico por imagem, radioterapia,
medicina nuclear, física, e biologia da radiação.
ISSN eletrônico: 0100-3984
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Instituição: Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://www.rb.org.br/conteudo.asp?pag=6
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Anestesiologia
A Revista Brasileira de Anestesiologia tem se dedicado a publicar
manuscritos científicos originais em Anestesiologia e / ou áreas correlatas por
pesquisadores nacionais e internacionais. Seu público alvo é formado por
anestesiologistas membros da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e outros
médicos interessados na área. A revista promove o progresso, melhoria e divulgação
da

anestesiologia,

terapia

intensiva,

tratamento

da

dor

e

ressuscitação

cardiopulmonar.
ISSN impresso: 0034-7094
ISSN eletrônico: 1806-907X
Instituição: Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=00347094&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBO - Revista Brasileira de Odontologia

A Revista Brasileira de Odontologia (RBO) é um periódico especializado e
destina-se à publicação de artigos inéditos de investigação científica, relatos de
casos clínicos, técnicas e artigos de atualização. Dirigida à classe odontológica, é
uma publicação semestral e editada pela Associação Brasileira de Odontologia.
ISSN impresso: 1519-3829
ISSN eletrônico:1806-9304
Instituição: Instituto de Saúde Materno-Infantil
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://www.revista.aborj.org.br/index.php/rbo/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
A Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil é publicada trimestralmente
(março, junho, setembro e dezembro) pelo Instituto de Saúde Materno-Infantil, dando
continuidade à Revista do IMIP. Objetivando publicar artigos de pesquisa científica
no campo da saúde materno-infantil. As contribuições devem abordar diferentes
aspectos da saúde da mãe, saúde da mulher e saúde da criança, cobrindo
determinantes biomédicos, socioculturais e epidemiológicos.
ISSN impresso: 1519-3829
ISSN eletrônico: 1806-9304
Instituição: Instituto de Saúde Materno-Infantil
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15193829&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
CBC - Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
A publicação e divulgação das atividades científicas dos seus membros é um
dos objetivos das Sociedades Médicas. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, fundado
em 1929, já em seu primeiro estatuto previa a edição do "Boletim do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões" como seu órgão oficial cujo número inicial foi publicado em
janeiro de 1930. A revista tem como objetivo divulgar trabalhos científicos da área
cirúrgica da medicina que contribuam para o seu ensino e desenvolvimento.
ISSN impresso: 0100-6991
ISSN eletrônico: 1809-4546
Instituição: Diretório Nacional do CBC
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://www.revistadocbc.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Cubana de Estomatologia
A Revista Cubana de Estomatologia tem a missão de publicar artigos sobre
epidemiologia geral, próteses dentárias, ortodontia, paradontologia e cirurgia
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maxilofacial, além de artigos sobre o desenvolvimento da estomatologia em geral.
Periódico em Espanhol.
ISSN impresso: 0034-7507
ISSN eletrônico: 1561-297X
Instituição: Sociedade Cubana de Estomatologia.
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=0034-7507&script=sci_serial
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da ABENO

A Revista da ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico tem
como missão primordial contribuir para a obtenção de indicadores de qualidade do
ensino Odontológico respeitando os desejos de formação discente e capacitação
docente, com vistas a assegurar o continuo progresso da formação profissional e
produzir benefícios diretamente voltados para a coletividade. Visa também produzir
junto aos especialistas a reflexão e análise crítica dos assuntos da área em nível
local, regional, nacional e internacional.
ISSN impresso: 1679-5954
ISSN eletrônico: 2595-0274
Instituição: Associação Brasileira de Ensino Odontológico
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://revabeno.emnuvens.com.br/revabeno
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da APCD - Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas
A Revista da APCD é o órgão de divulgação científica da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas. É publicada trimestralmente e destina-se à
veiculação de originais nas seguintes categorias: artigo original; relato de caso(s)
clínico(s); revisão de literatura (somente para autores convidados pelo corpo
editorial) matéria especial de caráter jornalístico, informações sobre os Centros de
Excelência, informações gerais para o paciente.
ISSN eletrônico: 0004-5276
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Instituição: Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-

5276&lng=pt
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial
A Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial é um periódico
especializado da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco
(FOP/UPE), que tem por objetivo estimular os professores e alunos de graduação e
pós-graduação de cirurgia e áreas afins ao hábito de publicar, permitindo, dessa
forma, o desenvolvimento da pesquisa científica e o intercâmbio na comunidade
acadêmica.
ISSN impresso: 1679-5458
ISSN eletrônico: 1808-5210
Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site: http://www.revistacirurgiabmf.com/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Nutrição. Brazilian Journal of Nutrition
A Revista de Nutrição / Brazilian journal of nutrition é um periódico
especializado que publica artigos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas
diversas subáreas e interfaces. É publicado bimestralmente e aberto a contribuições
das comunidades científicas nacionais e internacionais.
ISSN impresso: 1415-5273
ISSN eletrônico: 1678-9865
Instituição: Pontifícia Universidade Catolica - PUC Campinas
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14155273&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Revista de Odontologia da UNESP
A revista visa publicar trabalhos de pesquisa originais e aplicados de base
constituindo o progresso do conhecimento científico no campo da Odontologia,
respeitando os indicadores de qualidade.
ISSN impresso: 0101-1774
ISSN eletrônico: 1807-2577
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=18072577&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Odontologia da UNICID
A Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo é uma publicação da Universidade
Cidade de São Paulo dirigida à classe odontológica e aberta à comunidade científica
em nível nacional e internacional. São publicados artigos originais, artigos de revisão,
artigos de atualização, artigos de divulgação e relatos de casos ou técnicas. Essas
instruções baseiam-se nos “Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a
Periódicos Biomédicos.”
ISSN eletrônico: 1983-5183
Instituição: Universidade Cidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:
http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/principal/old/revista_odontologia/ind
ex.htm
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo continua como: CLRD – Clinical and Laboratorial Research in
Dentistry
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A CLRD - Clinical and Laboratorial Research in Dentistry é uma publicação
trimestral, com revisão por pares, com o objetivo de divulgar novos conhecimentos
de interesse para pesquisadores e clínicos em Odontologia e áreas afins. A
avaliação dos textos submetidos levará em consideração a originalidade, relevância
e metodologia utilizada. Pesquisas originais, ensaios clínicos, artigos de revisão,
editoriais, conferências clinicopatológicas e comentários relacionados a todas as
áreas da Odontologia e os interessados nessas áreas são aceitos. O CLRD é
gratuito, desde a submissão até a publicação. Encorajamos fortemente os envios em
inglês.
ISSN eletrônico: 0104-5695
Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://www.revistas.usp.br/clrd
Forma de acesso: eletrônico

RSP - Revista de Saúde Pública
A revista é especializada nas diversas áreas interdisciplinares da saúde
pública, com ênfase em epidemiologia e publicada bimestralmente desde 1967 em
fevereiro, abril, julho, agosto, outubro ou dezembro, alguns artigos têm versão em
inglês desde agosto de 2003.
ISSN impresso: 0034-8910
ISSN eletrônico: 1518-8787
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00348910&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Dor Pesquisa, Clínica e Terapêutica
Divulgar estudos sobre fisiopatologia e tratamento de dor aguda ou crônica
em humanos e animais, publicando artigos originais e de revisão e relatos de casos.
ISSN impresso: 1806-0013
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ISSN eletrônico: 2317-6393
Instituição: Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=18060013&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Española de Cirurgia Oral y Maxilofacial
A Revista Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial é o jornal oficial da
Sociedade Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial (SECOM), que reúne mais de
800 profissionais. Publica apenas artigos originais orientados para pesquisa, clínica,
revisões sistemáticas e documentos de consenso. Ele também tem uma seção
dedicada aos médicos residentes, aumentando a interação entre eles e o resto da
Sociedade. Periódico em Espanhol.
ISSN eletrônico: 1130-0558
Instituição: Sociedade Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial (SECOM)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-oral-maxilofacial-300
Forma de acesso: eletrônico

Revista Latino-americana de Enfermagem
A Revista Latino-Americana de Enfermagem – RLAE é a publicação científica
oficial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Brasil, Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Enfermagem. Sua missão é divulgar os resultados da pesquisa científica em
enfermagem e outras áreas de interesse para os profissionais de saúde. Esta revista
é publicada no Brasil e circula bimestralmente em diferentes países do mundo. Sua
primeira edição foi publicada em janeiro de 1993.
ISSN eletrônico: 1518-8345
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → B2
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Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01041169&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

RPAS - Revista Pan-Amazônica de Saúde

A Revista Pan-Amazônica de Saúde - RPAS é publicada, desde 2010, sob
a responsabilidade do Instituto Evandro Chagas, órgão vinculado à Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Possui periodicidade trimestral e tem
por finalidade contribuir para a disseminação do conhecimento técnico-científico,
produzido nacional e internacionalmente, nas áreas de biomedicina, meio ambiente,
saúde pública e antropologia médica, abrangendo a educação, a pesquisa e a
atenção à saúde. Aceita contribuições em português, inglês e espanhol. É de acesso
aberto, podendo todos os seus artigos serem acessados gratuitamente, e não há
taxas de publicação ou tradução para os autores.
ISSN impresso: 2176-6215
ISSN eletrônico: 2176-6223
Instituição: Instituto Evandro Chagas
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revista.iec.gov.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Paulista de Pediatria
A Revista Paulista de Pediatria publica contribuições originais, relatos de
casos e revisão de pesquisas clínicas com abordagem metodológica nas áreas de
saúde e doença de neonatos, lactentes, crianças e adolescentes. O objetivo é
divulgar mundialmente a pesquisa brasileira com qualidade metodológica sobre
questões que envolvem a saúde de crianças e adolescentes. Todos os artigos estão
disponíveis gratuitamente on-line, via SciELO.
ISSN impresso: 0103-0582
ISSN eletrônico: 1984-0462
Instituição: Sociedade de Pediatria de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → B2
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Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01030582&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RFO/UPF - Revista da Faculdade de Odontologia
A RFO UPF é uma publicação quadrimestral dirigida à classe odontológica
que tem por objetivo disseminar e promover o intercâmbio de informações científicas,
indexada nas bases de dados da BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia),
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Latindex
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal), Rev@odonto e Portal de Periódicos CAPES.
A RFO UPF divulga artigos inéditos de investigação científica; resumos de teses,
dissertações e monografias; relatos de casos clínicos e artigos de revisão sistemática
que representam contribuição efetiva para a área do conhecimento odontológico.
ISSN impresso: 014134012
ISSN eletrônico: 2318843x
Instituição: Revista da Faculdade de Ondontologia Universidade de Passo Fundo.
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://seer.upf.br/index.php/rfo/issue/view/632
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RGO - Revista Gaúcha de Odontologia
O objetivo da Revista Odontológica do Rio Grande do Sul é difundir e
promover o intercâmbio de informações nas diversas áreas da pesquisa
odontológica, proporcionando às comunidades científicas nacionais e internacionais
um canal formal de comunicação e contribuindo para o avanço das pesquisas.
Periódico em Inglês.
ISSN impresso: 1981-8637
ISSN eletrônico: 1981-8637
Instituição: Faculdade São Leopoldo Mandic
Indexação: Qualis CAPES →B4
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Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=19818637&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

ROBRAC - Revista Odontológica do Brasil Central
Revista Odontológica do Brasil-Central - ROBRAC é o órgão de divulgação
científica da ABO-GO, destinada a publicação de pesquisa básica e aplicada, artigos
de divulgação e atualização que representem contribuição efetiva para a área do
conhecimento odontológico.
ISSN eletrônico: 1981-3708
Instituição: Associação brasileira de odontologia Seção de Goias
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.robrac.org.br/seer/index.php/ROBRAC
Forma de acesso: eletrônico

RSBO
Contribuir de forma relevante para o aprofundamento dos conhecimentos
científicos dos pesquisadores, pós-graduandos e profissionais da área odontológica.
ISSN impresso: 1806-7727
ISSN eletrônico: 1984-5685
Instituição: Universidade da Região de Joinville
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=19845685&lng=pt
Forma de acesso: impresso e eletrônico

São Paulo Medical Jornal
Publicar artigos originais nas áreas de Ciências Clínicas da Saúde (Medicina
Interna, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental, Cirurgia, Pediatria e Saúde
Pública).
ISSN impresso: 1516-3180
ISSN eletrônico: 1806-9460
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Instituição: Associação Paulista de Medicina
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15163180&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Saúde e Sociedade - USP
Disseminar a produção de diferentes áreas de conhecimento sobre práticas
de saúde, visando o desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde pública.
ISSN impresso: 0104-1290
ISSN eletrônico: 1984-0470
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Associação
Paulista de Saúde Pública.
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01041290&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Stomatos
Promover o intercâmbio de informações entre as diversas áreas
relacionadas à Odontologia, através da publicação de artigos originais resultantes de
relevantes pesquisas laboratoriais e clínicas na área Odontológica.
ISSN impresso: 1519-4442
ISSN eletrônico: 2236-8396
Instituição: ULBRA
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=15194442&lng=pt
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Uakari
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A Revista Uakari é uma publicação do Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá, publicada semestralmente de forma impressa e online.
Periódico em Inglês.
ISSN impresso: 1981-450X
ISSN eletrônico: 1981-4518
Instituição: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://uakari.mamiraua.org.br/UAKARI/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

2.16 Pedagogia EAD

ALFA: Revista de Linguística

A Alfa: Revista de Linguística, é publicada, desde 1962, com o objetivo
principal de propiciar um espaço para a divulgação de ideias, de propostas e de
resultados de pesquisas relativas às diferentes perspectivas teórico-metodológicas
e a todas as linhas de investigação da linguística, tanto no Brasil como no exterior.
ISSN impresso: 0002-5216
ISSN eletrônico: 1981-5794
Instituição: Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)
Indexação: Qualis CAPES → A1
Site: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Currículo Sem Fronteiras

Pretende buscar práticas dialógicas enriquecidas pelas distintas realidades,
estabelecendo um debate descomplexado, tanto ao nível dos fundamentos
ideológicos, econômicos, culturais e religiosos, quanto ao nível das dinâmicas de
classe, raça e gênero que determinam a construção da tessitura social vigente,
retratando e refletindo ainda sobre a condição pós-colonial em que todos se
encontram.
ISSN eletrônico: 1645-1384
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Instituição: Universidade Estadual do Rio Janeiro (UERJ)
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: http://www.curriculosemfronteiras.org/index.htm
Forma de acesso: eletrônico

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 original de pesquisadores
brasileiros e estrangeiros, propiciando um diálogo entre os diferentes campos da
educação. Publica artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções,
entre outras contribuições acadêmicas.
ISSN impresso: 1981-2582
ISSN eletrônico: 0101-465X
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/faced/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da USP

Neste volume de Educação e Pesquisa, reúnem-se trabalhos que respondem
criticamente tanto às formas de controle assentadas nas bases próprias da cultura
letrada, fundada nas possibilidades da escrita impressa, quanto àquelas que se
constituíram com o advento de recursos de comunicação eletrônica a partir das
quais se reorganizaram, no mundo digital, os modos de gestão, produção e
distribuição da cultura, as formas de interação e os processos de subjetivação.
ISSN eletrônico: 1517-9702
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/
Forma de acesso: eletrônico

Educação em Revista
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Educação em Revista publica trabalhos nacionais inéditos e internacionais,
relacionados ao campo da educação, sobretudo os decorrentes de pesquisas em
andamento ou concluídas, de análises críticas de experiências pedagógicas, assim
como ensaios que apresentam contribuições sobre temáticas emergentes.
ISSN impresso: 0102-4698
ISSN eletrônico: 1982-6621
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES →A1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102 4698&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia

Revista Interinstitucional de Psicologia, pretende ser um espaço no qual se
discutem temas a partir do diálogo entre a Psicologia Clínica e a Saúde Coletiva.
ISSN eletrônico: 1983-8220
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais/index
Forma de acesso: eletrônico

Linguagens

No intuito de oportunizar aos docentes de artes visuais subsídios para que
reflitam acerca da ação pedagógica na educação infantil mesclando os saberes
próprios do campo educacional àqueles específicos da área artística.
ISSN eletrônico: 1981-9943
Instituição: Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/linguagens/index
Forma de acesso: eletrônico
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Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais

A Revista é destinada à divulgação científica de pesquisas na área da
Educação em Artes Visuais, Educação da Cultura Visual e demais temas
relacionados a Educação e a Arte, com objetivo principal de publicar trabalhos
inéditos que possam contribuir com o debate acerca de temas voltados para as
questões da educação e da arte.
ISSN eletrônico: 1983-7348
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsm.br/revislav/index
Forma de acesso: eletrônico
Revista Educação

A Revista Educação tem por objetivos veicular conhecimentos produzidos na
área de Educação por pesquisadores e profissionais de Instituições públicas e
privadas; mobilizar a comunidade acadêmica e os profissionais da área para
produção de matérias de interesse; manter um espaço de troca de experiências e
vivências multiprofissionais e transdisciplinares na área de Educação; divulgar as
boas práticas acadêmicas bem como os resultados obtidos por meio de sua
utilização.
ISSN eletrônico: 1980-6469
Instituição: Universidade Guarulhos (UNG)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://revistas.ung.br/index.php/educacao/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Educação, Artes e Inclusão

Revista Educação, Arte e Inclusão. Trata-se de revista científica do Grupo de
Pesquisa “Educação, Arte e Inclusão” vinculado a UDESC (Universidade do Estado
de Santa Catarina) e ao CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa). A proposta
editorial prioriza os temas que relacionam educação e arte com o contexto inclusivo,
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aqui tomado em um sentido mais amplo, que abrange a inclusão social, tecnológica
e inter-étnica.
ISSN eletrônico: 1984-3178
Instituição: PPGMUS – UDESC
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Educação em Questão

A Revista Educação em Questão enfatiza a educação na pesquisa sócio
educacional como ferramentas de transformação social.
ISSN impresso: 0102-7735
ISSN eletrônico:1981-1802
Instituição: Universidade Federal Rio Grande do Norte (UFRN)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/apresentacao.html
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista MELP

A Revista MELP traz produções de alunos do curso de Licenciatura da
Faculdade de Educação da USP, elaboradas no âmbito da disciplina
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. São, em geral, artigos
decorrentes dos estágios, bem como propostas e/ou sequências didáticas
para a sala de aula da escola básica.
ISSN eletrônico: 2176-1736
Instituição: USP
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://www.lalec.fe.usp.br/revistamelp/inicio/a-revista-melp
Forma de acesso: eletrônico

Perspectiva
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Revista Perspectiva tem como objetivo divulgar a produção
acadêmica sobre educação, propiciando a troca de informações e o debate
sobre

as

principais

questões

e

temas

emergentes

das

áreas.

educação

da

UFSC

ISSN impresso: 2175-795X
ISSN eletrônico: 0102-5473
Instituição:

Centro

Indexação:

de

ciências

Qualis

da
CAPES

→

A2

Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Psicologia Escolar e Educacional

Revista Psicologia Escolar Educacional é um veículo de divulgação e debate
da produção científica na área específica, desde 1996, está vinculada à Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). Seu objetivo é constituir
um espaço para a apresentação de pesquisas atuais no campo da Psicologia
Escolar e Educacional e servir como um veículo de divulgação do conhecimento
produzido na área, bem como de informação atualizada a profissionais psicólogos
e de áreas correlatas.
ISSN eletrônico: 2175-3539
Instituição: Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional
(ABRAPEE)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14138557&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: eletrônico

Remat: Revista Eletrônica da Matemática

A REMAT: Revista Eletrônica da Matemática é um periódico científico de
acesso livre, com publicação semestral, que visa publicar produções originais de
pesquisadores em três seções: Matemática em Contextos Técnicos e/ou
Tecnológicos, Ensino de Matemática e Matemática Pura e/ou Aplicada. A REMAT
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possui como missão compartilhar práticas educativas e resultados de pesquisas
que se relacionem com a Matemática.
ISSN eletrônico: 2447-2689
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul (IFRS)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Educação Especial

A Revista Educação Especial, editada pela Universidade Federal de Santa
Maria, objetiva veicular somente artigos inéditos na área da Educação Especial. A
revista é quadrimestral, sendo que os dois primeiros números do ano atendem à
demanda do fluxo contínuo e o terceiro número do ano é organizado na forma de
Dossiê Temático.
ISSN impresso: 1808-270X
ISSN eletrônico: 1984-686X
Instituição: Universidade Federal Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Pandora Brasil

A Revista Pandora reúne artigos de professores e alunos do Curso de PósGraduação Lato Sensu Docência na Educação Superior da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Aborda ainda sobre a necessidade de significativa
atenção à formação profissional, inicial e continuada, do docente na universidade.
ISSN eletrônico: 2175-3318
Instituição: Revista Pandora Brasil
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm
Forma de acesso: eletrônico

156

REVEMAT - Revista Eletrônica de Educação Matemática

A Revista Eletrônica de Educação Matemática (REVEMAT) é uma revista
científica que visa promover o aprofundamento da investigação sobre temas ligados
à epistemologia, à formação de professores e ao ensino e aprendizagem da
matemática, com ênfase nas contribuições dos estudos semióticos na
aprendizagem de conceitos. Pretende contribuir para o adensamento da pesquisa
e difusão de conhecimentos em educação matemática e científica, em permanente
articulação com a prática pedagógica escolar.
ISSN eletrônico: 1981-1322
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Linguística Aplicada

Incentivar a pesquisa na área de Linguística Aplicada, tratam dos muitos
fenômenos relacionados a problemas de linguagem da vida real, relacionados à
língua em uso em contextos diversos ou à aprendizagem.
ISSN eletrônico: 1984-6398
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES →A1
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=19846398&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

2.17 Serviço Social EAD

Em pauta. Teoria Social & Realidade Contemporânea

A Revista é um espaço de debate e difusão da produção acadêmica resultante
de pesquisas científicas, ensaios, resenhas, traduções e expressões culturais
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concernentes à teoria social e realidade contemporânea. Simultaneamente é espaço
de intercâmbio de ideias produzidas em diversos contextos e continentes, condizente
com a precípua natureza da instituição universitária. Os temas de publicação da
revista gravitam em torno das áreas de concentração do Programa de PósGraduação em Serviço Social (Mestrado e Doutorado): Políticas Sociais e Trabalho.
Nessa perspectiva, a Revista Em Pauta afirma-se como um veículo editorial
profundamente sintonizado com os processos sociais que adensam a realidade
nacional, latino-americana e internacional, e atento aos seus desdobramentos
conjunturais.
ISSN impresso:1414-8609
ISSN eletrônico: 2238-3786
Instituição: Faculdade de Serviço Social da UERJ e do Programa de Pós-Graduação
em

Serviço

Social

Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/index

Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Katálysis
A Revista Katálysis, através de uma universidade pública, tem como missão
publicar produções científicas relevantes para o Serviço Social, abrangendo temas
de áreas afins. Assim, visa promover e divulgar as produções atuais e significativas
de ensino, pesquisa, extensão e atuação profissional do Serviço Social, abrangendo
temas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e suas relações
com outras áreas do conhecimento, por meio de originalidades. artigos científicos,
relatos

de

experiência,

entrevistas

e

resenhas

de

livros.

ISSN eletrônico: 1982-0259
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Curso de Graduação
em

Serviço

Social

da

Universidade

Federal

de

Indexação: Qualis CAPES → A1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14144980&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: eletrônico

Santa

Catarina.
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SER Social
A Revista Ser Social destina-se à publicação de trabalhos científicos nacionais
e internacionais sobre assuntos atuais e relevantes no âmbito da Política Social, do
Serviço Social, áreas afins e suas relações interdisciplinares. Cada edição da SER
Social focaliza uma unidade temática, previamente definida pelo Colegiado da PósGraduação em Política Social do SER/IH/UnB, tendo em vista sua importância dentro
do contexto social contemporâneo.
ISSN impresso: 1415-6946
ISSN eletrônico: 2178-8987
Instituição: Colegiado da Pós-Graduação em Política Social do SER/IH/UnB
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/13621
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Serviço Social e Saúde
A publicação Serviço Social & Saúde é um periódico especializado, aberto à
contribuições da comunidade científica nacional e internacional, arbitrado e
distribuído a leitores do Brasil e de vários outros países. Consiste numa publicação
semestral dos assistentes sociais integrantes dos serviços da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP), publicada ininterruptamente desde 2002, que tem como
proposta constituir um espaço de diálogo sobre temas relacionados ao Serviço Social
na Saúde, às Políticas Sociais e à Sociedade em geral.
ISSN eletrônico: 2446-5992
Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/index
Forma de acesso: eletrônico

Serviço Social em Revista
Serviço Social & Saúde é um periódico especializado, aberto à contribuições
da comunidade científica nacional e internacional, arbitrado e distribuído a leitores
do Brasil e de vários outros países. Os trabalhos submetidos são avaliados por pelo
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menos dois revisores pertencentes ao quadro de colaboradores da revista em
procedimento sigiloso quanto à identidade tanto do(s) autor(es) quanto dos
revisores. Os autores são responsáveis pelas informações contidas nos trabalhos,
bem como pela devida permissão ao uso de figuras ou tabelas publicadas em outras
fontes.
ISSN eletrônico: 1679-4842
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social
da Universidade Estadual de Londrina.
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/index
Forma de acesso: eletrônico

2.18 Tecnólogo em Gestão Ambiental EAD
G&DR - Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional
A Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (G&DR) é uma
revista de orientação pluralista e publica trabalhos que apresentem contribuições
originais, teóricas ou empíricas, relacionadas ao Desenvolvimento Regional. A
revista contempla dossiês temáticos, artigos científicos e de atualização teóricometodológica, resenhas, notas de pesquisa, estudos de caso, entrevistas e textos
especiais (autores convidados, transcrição de palestras, debates, e, eventualmente,
trabalhos apresentados em congresso que tenham interesse acadêmico e social),
quando recomendados por grupos de pesquisadores e aprovados pelo Conselho
Editorial.
ISSN eletrônico: 1809-239X
Instituição: Pós-Graduação stricto e lato sensu em Gestão e Desenvolvimento
Regional da Universidade de Taubaté (SP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/index
Forma de acesso: eletrônico

GeAS - Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
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A revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade busca contribuir para o
avanço do conhecimento e das práticas gerenciais na área por meio da publicação
de pesquisas, artigos teóricos, casos práticos de gestão, relatos técnicos e notas
técnicas em português, inglês e espanhol. Busca-se atender, também os mestrados
profissionais que atuam nesta área, oferecendo um espaço de publicação técnica e
tecnológica para a difusão das melhores práticas da área. Ampliar o espaço
disponível

para

publicação

de

qualidade

na

área

da

Sustentabilidade,

proporcionando uma alternativa para dar vazão a produção técnica e científica na
área, inclusive por meio da interação com os principais eventos científicos da área.
ISSN eletrônico: 2316-9834
Instituição: Universidade Nove de Julho - UNINOVE
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
A revista busca a integração da área acadêmica de administração com outras
áreas de conhecimento ligadas à gestão socioambiental, incluindo as práticas das
organizações,

as

políticas

ambientais

e

a

ação

de

organizações

não

governamentais. O objetivo consiste em disseminar a produção científica de grupos
de pesquisas que tratam da sustentabilidade e da gestão socioambiental em
organizações. Está dirigida a professores, pesquisadores e gestores dos setores
privado, público e não governamental.
ISSN eletrônico: 2359-1412
Instituição: Ecogestão Brasil
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revista.ecogestaobrasil.net/index.html
Forma de acesso: eletrônico

RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental
A revista busca a integração da área acadêmica de administração com outras
áreas de conhecimento ligadas à gestão socioambiental, incluindo as práticas das
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organizações,

as

políticas

ambientais

e

a

ação

de

organizações

não

governamentais. Seu objetivo é promover e difundir o conhecimento científico e a
prática da gestão socioambiental das organizações e disseminar a produção
científica de grupos de pesquisas que tratam da sustentabilidade e da gestão
socioambiental em organizações. Está dirigida a professores, pesquisadores e
gestores dos setores privado, público e não governamental.
ISSN eletrônico: 1981-982X
Instituição: Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da Universidade de São
Paulo - PGT/USP
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa
Forma de acesso: eletrônico

RMS - Revista Metropolitana de Sustentabilidade
A RMS tem a intenção em divulgar a produção intelectual na área de
desenvolvimento sustentável, em suas dimensões econômica, social e ambiental,
estimulando as contribuições criativas e inéditas do trabalho acadêmico e de
pesquisa. A revista tem a sua atenção voltada a publicação de contribuições
científicas na temática de sustentabilidade. Além dos números regulares, a RMS
poderá editar volumes especiais com foco específico, fruto de projetos de pesquisa
ou de temas relevantes. A RMS atua no tema de sustentabilidade nas áreas
ambiental, social e econômica que potencializam a inter-relação de uma grande
diversidade de áreas ou disciplinas científicas.
ISSN eletrônico: 2318-3233
Instituição: Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://www.revistaseletronicas.fmu.br/index.php/rms/index
Forma de acesso: eletrônico

