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PERIÓDICOS ON LINE DIRECIONADOS PARA O NÚCLEO COMPLEMENTAR
http://cascavel.ufsm.br/revista_ccne/ojs/index.php/cien
ciaenatura/

1.

Ciência e Natura

A Revista Ciência e Natura publicam trabalhos
originais, científicos u técnicos, relativos às Ciências
Naturais e Exatas, atendendo principalmente às áreas
da Física, Matemática, Estatística, Química,
Geociências, Biologia e Meteorologia.
http://seer.ufrgs.br/rita/

2.

Revista de Informática Teórica e
Aplicada

A Revista de Informática Teórica e Aplicada - RITA,
é editada sob a responsabilidade do Instituto de
InformáticadaUniversidade Federal do Rio Grande do
Sul, e visa publicar trabalhos que mostrem o estado
da arte e tendências da área de Informática e suas
aplicações, servindo também como um fórum para
discussões de projetos em desenvolvimento nas
universidades e centros de pesquisa, bem como de
seus resultados e perspectivas de aplicação. Com
periodicidade normal semestral, a RITA também serve
como veículo de divulgação de trabalhos selecionados
em eventos através de seções especiais. Sua
abrangência é, basicamente, a comunidade Íberolatino americana, com matérias aceitas em português,
espanhol e inglês.
http://www.obm.org.br/opencms/revista_eureka/

3.

Revista EUREKA

4.

Matemática Contemporânea

Serão publicados na revista EUREKA! Artigos
relevantes na preparação dos estudantes para a
Olimpíada Brasileira de Matemática em seus diversos
níveis e para várias olimpíadas de caráter
internacional das quais o Brasil participa.
Como para a grande maioria dos tópicos e técnicas
explorados nas olimpíadas não existem publicações
expositórias adequadas em língua portuguesa, nosso
objetivo inicial é abordá-los todos em artigos
autossuficientes.
Assim daremos preferência àqueles que tratem de
assuntos ainda não explorados nos números
anteriores da Eureka!
http://mc.sbm.org.br/pt/
Matemática Contemporânea é uma publicação da
Sociedade Brasileira de Matemática. Seu objetivo
principal é publicar anais de reuniões de matemática.
Cada volume, cuja elaboração fica sob a
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responsabilidade de um editor associado, conterá
artigos de pesquisa e trabalhos expositórios
selecionados, aceitos mediante revisão científica.
http://www.etnomatemática.org/home/?page_id=31

5.

Revista Latinoamericana de
Etnomatemática: RLE

6.

Estudos Avançados

La Revista Latinoamericana de Etnomatemática: RLE,
ISSN: 2011-5474, es una publicación electrónica
cuatrimestral seriada y arbitradade la Red
Latinoamericana de Etnomatemática y del
Departamento de Matemáticas y Estadística de la
Universidad de Nariño, que tiene como propósito
principal divulgar trabajos de investigación, de
reflexión o revisión de un tema, entrevistas y reseñas
de libros en el área de la Etnomatemática. Así como
trabajos relacionados con los aspectos socioculturales
y políticos del proceso de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas. La RLE publica tres números al año,
en los meses de febrero, junio y octubre, y se
distribuye gratuitamente a los miembros de la Red
Latinoamericana de Etnomatemática, grupos de
investigación, docentes de matemáticas en formación
y en ejercicio y estudiantes de posgrados nacionales y
extranjeros. La Red Latinoamericana de
Etnomatemática y el Departamento de Matemáticas y
Estadística de la Universidad de Nariño, invitan a
todos los docentes e investigadores en
Etnomatemática, Educación Matemática e Historia de
las Matemáticas a enviar sus artículos, escritos en
Español, Portugués, Francés o Inglés, para
evaluación del comité editorial, durante todo el año.
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_serial&pid=0103-4014&lng=en&nrm=iso
A revista Estudos Avançados é uma publicação do
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de
São Paulo (IEA-USP) e é editada três vezes por ano.
Lançado em dezembro de 1987, Estudos Avançados
consolidou a sua posição como uma das revistas
universitárias líderes no segmento.
Além de ensaios e tratados por pesquisadores da AIE
e conferencistas convidados, Estudos Avançados
também publica textos de outros especialistas sobre
temas de relevância nacional e internacional. A
revisão também pretende ser um fórum de debates
sobre os problemas socioeconômicos e latinoamericanos.
Pesquisas realizadas por consultores independentes a
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pedido da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP) revelam a importância de
Estudos Avançados em seus anos de existência. O
comentário foi considerado um "canal natural para a
produção intelectual de qualidade" a partir de fontes
variadas.
Cada edição traz um dossiê com pontos de vista
variados e complementares.

http://www.saum.uvigo.es/reec/
La Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias
(REEC) es una revista científica cuatrimestral a través
de la red dedicada a la investigación sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
experimentales en los diferentes niveles educativos
(infantil, primaria, secundaria, universidad).

7.

Revista Electrónica de Enseñanza
de las Ciencias

Todo el proceso de revisión, edición y publicación se
realiza vía correo electrónico y a través de la red,
permitiendo de esta manera agilizar la edición, y que
un amplio público pueda acceder de manera rápida y
gratuita.
La finalidad principal de esta revista es contribuir a la
mejora educativa dando a conocer las investigaciones
realizadas en la enseñanza de las ciencias a la
comunidad de profesores e investigadores en
didáctica de las ciencias experimentales.

http://ojs.c3sl.ufpr/ojs2/index.php/letras/index

8.

Revista Letras

9.

HOLOS

Periódico Acadêmico semestral (a partir de 2011)
voltado para as áreas de linguística, literatura e letras
em geral. Publicado desde 1953, atualmente Qualis
B1. ISSN 0100-0888 (versão impressa) e 2236-0999
(versão eletrônica).
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS
A HOLOS é uma publicação online do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) que tem como
objetivo publicar artigos que contribuam para o estudo
de temas interdisciplinares. O periódico recebe
contribuições em português, inglês e espanhol. A
palavra HOLOS deriva-se do grego hólos, que deu
origem ao termo holismo, que significa “tendência a
sintetizar unidades em totalidades organizadas”. Está
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registrada no LATINDEX – sistema Regional de
Información em Línea para Revistas Científicas da
América Latina el Caribe, Espana y Portugal –
http://www.latindex.unam.mx Também esta indexada
no Directory of Open Access Journal – www.doaj.org/
A diversidade das idéias e dos temas abordados e a
qualidade da produção culminaram com a inserção da
Revista Holos no Qualis da CAPES. A HOLOS está
disponível no portal de periódicos da CAPES –
www.periodicos.capes.goc.br/

PERIÓDICOS ON LINE DIRECIONADOS PARA O NÚCLEO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_01
01-7330/lng_pt/nrm_iso

1.

Educação e Sociedade

Educação & Sociedade 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.
Educação & 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.
Planejada como instrumento de incentivo à pesquisa
acadêmica e ao amplo debate sobre o ensino, nos
seus diversos prismas, ela atinge, após anos de
publicação ininterrupta, um grande acúmulo de
análises, informações, debates, fontes teóricas,
relatos de experiências pedagógicas, entre outros, de
grande interesse a cientistas e educadores que atuam
nas ciências humanas e outros campos do saber.

2.

Educação e Pesquisa

http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=en&nrm=iso
Educação e Pesquisa é uma revista publicada a
cada três meses pela Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo - FEUSP. Publicada desde
1975, a revista recebe artigos em Português,
Espanhol e Inglês, com resumos em língua original e
também em Inglês. Publica artigos inéditos na área de
educação, em especial resultados de pesquisa de
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caráter teórico ou empírico, bem como revisões da
literatura de pesquisa educacional. O título abreviado
da revista é Educ. Pesqui., que deve ser usado em
bibliografias, notas de rodapé e referências e
legendas bibliográficas.
http://www.br-ir.org/pub/index.php/rbie/

3.

Revista Brasileira de Informática
na Educação

Revista Brasileira de Informática na Educação criada em 1997, é uma publicação mantida pela
Comissão Especial de Informática na Educação
(CEIE) da Sociedade Brasileira de Computação em
parceria com pesquisadores e universidades do país e
do exterior.
A revista busca reunir e publicar trabalhos de
excelência realizados por profissionais e
pesquisadores na área de Informática na Educação.
Procura-se disseminar as ferramentas, métodos e
práticas que auxiliam no uso efetivo da tecnologia no
processo de ensino e aprendizagem.
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia

4.

Educação e Filosofia

A revista Educação e Filosofia é uma publicação da
Faculdade de Educação e do Instituto de Filosofia da
Universidade Federal de Uberlândia, trabalhando em
colaboração com os respectivos programas de pósgraduação em Educação e em Filosofia. Sua
periodicidade é semestral, publicada desde 1986, ela
está indexada em oito repertórios internacionais e dois
nacionais e mantém aproximadamente trezentas
permutas no país e no exterior, publicando texto nos
idiomas português, alemão, espanhol, francês, inglês
e italiano. Educação e Filosofia tem como propósito o
incentivo à investigação e ao debate acadêmico
acerca da educação e da filosofia em seus diversos
aspectos, prestando-se como instrumento de
divulgação do conhecimento nas referidas áreas.
http://www.rieoei.org/index.php

5.

Revista Iberoamericana de
Educácion

6.

Revista COMINUNIDAD ESCOLAR

A Revista Latino-americano de educação é uma
publicação eletrônica da Organização dos Estados
Ibero-Americanos (OEI), orientado principalmente
para a divulgação do trabalho de políticas, pesquisas
e inovações educacionais.
http://comunidade-escolar.pntic.mec.es/otrosnum.html
Publicación de circulación nacional, creada em 1928,
lo que la revista más antigua del país. Funciona bajo
el alero de la Subsecretaría de Educacíon, ofreciendo
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variados contenidos em torno al trabajo docente, ya
sea pedagógico, formativo y cultural, para orientar y
acompañar su labor en el aula. Al mismo tiempo,
entrega detalle actualizado de las políticas educativas
y le toma el pulso al desarrollo del sector.
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_serial&pid=0101-3262&lng=en&nrm=iso

7.

Caderno CEDES

Boletim ANFOPE

Cadernos de Ética e Filosofia
Política

Caderno CEDES são publicações periódicas do
Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES),
de caráter temático dirigida a profissionais e
pesquisadores da área educacional com o propósito
de abordar questões que se colocam como atuais e
significativas neste campo de atuação. Os cadernos
são editados desde 1980, mantendo de três a seis
novos títulos por ano. A publicação aceita
colaborações, reservando-se o direito de publicar ou
não o material espontaneamente enviado à redação.
Profissionais que atuam na área da educação podem
propor temas para a organização dos Cadernos,
sendo essa proposta avaliada pelo Corpo editorial. As
colaborações devem obedecer às instituições aos
autores, e podem ser enviadas diretamente aos
CEDES, no endereço abaixo. Seu título abreviado é
Cad. CEDES, forma que deve ser usada em
bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas
bibliográficas.
http://anfope.spaceblog.com.br/720045/BoletimANFOPE-a-20-n-1-mar-2010/

http://www.fflch.usp.br/df/cefp/
Os Cadernos de Ética e Filosofia Política surgiram da
necessidade que nós, pesquisadores do
Departamento de Filosofia da Universidade de São
Paulo, tínhamos da publicação de trabalhos recentes,
pondo em debate as pesquisas ligadas a um ramo do
saber que cada vez mais assume importância dentro
e fora do meio acadêmico. Estes Cadernos visam
suprir em alguma medida esta demanda, fornecendo
bibliografia a um público interessado no caráter
multifacetado da reflexão sobre a ética e a política.
A revista é editada em meio eletrônico, o que resulta
em um ganho substancial de qualidade, pois facilita o
acesso e a difusão dos textos. Somando-se a isso,
contamos com um corpo de pareceristas
especializados nos temas, correntes filosóficas e
autores enfocados pelos artigos, o que torna mais
democrática a escolha dos textos destinados à
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publicação. É importante notar que segundo as
normas das agências de fomento, o valor de um artigo
publicado por meio eletrônico equivale ao de um
artigo impresso.
Convidamos todos os estudantes de filosofia e
pesquisadores interessados em publicar seus
trabalhos a colaborar conosco, ajudando-nos a
diminuir assim a distância entre a pesquisa individual
e o diálogo aberto com autores e críticos.
http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemr
evista

Psicologia em Revista

Psicologia em Revista, periódico da Faculdade de
Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC Minas), abre-se às diversas
tendências teóricas e às mais variadas práticas,
clássicas ou emergentes, vigentes nos campos da
Psicologia. Publicação quadrimestral, objetiva ser um
elo entre os membros da comunidade científica,
refletindo sua pluralidade e promovendo a
interlocução com outros saberes, no campo das
ciências humanas e sociais. Assim, procura abranger
o maior número possível de interessados, sejam
pesquisadores e profissionais da Psicologia e áreas
afins, da academia ou não, alunos de cursos de
graduação e pós-graduação em Psicologia ou não,
brasileiros e estrangeiros. Periódico bilíngüe,
português/espanhol, só traduz os textos em inglês e
francês.
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_serial&pid=01044478&lng=pt&nrm=iso&rep=

Revista de Sociologia e Política

Revista Eletrônica Inter-Legere

A Revista de Sociologia e Política é uma publicação
semestral da área de Ciência Política do
Departamento de Ciências Sociais da Universidade
Federal do Paraná. Foi criada em fins de 1993 e
aparece nos meses de junho e novembro de cada
ano.
http://cchla.ufrn.br/interlegere/revista/index.html
A revista Inter-Legere é uma publicação do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, desenvolvida dentro de uma proposta
interdisciplinar. Está abrigada no Grupo de Pesquisa
cultural, Política e Educação.
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http://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/ojs/index.php/f
aced/index

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 de pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
propiciando um diálogo entre diferentes campos da
educação. Publica artigos, ensaios, resenhas,
entrevistas, traduções, entre outras contribuições
acadêmicas. É editada desde 1978 e tem
periodicidade quadrimestral. É classificada como A2
pelo Qualis CAPES.

