
O Periódico Bolema: Boletim de Educação Matemática (e-ISSN: 1980-4415) tem 

objetivo de disseminar a produção da área de Educação Matemática e afins. Os trabalhos 

podem ser resultados de pesquisa empírica, ensaios ou outras formas padrão neste 

domínio do conhecimento. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/bolema/ 

 

O periódico internacional Control and Automation in Applied Mathematics (ISSN: 

2383-3130) com uma periodicidade quadrimestral, aborda trabalhos relacionados à área 

da matemática aplicada. 

Disponível em: https://mathco.journals.pnu.ac.ir/ 

 

A revista EXTRAPRENSA: Cultura e Comunicação Na América Latina (e-ISSN: 

2236-3467) é destinada à publicação da produção científica nas áreas da cultura e da 

comunicação no Brasil e América Latina, abrangendo temas como a diversidade cultural, 

cidadania, expressões das culturas populares, artes, mídias alternativas, epistemologia e 

metodologia em cultura e comunicação. Vinculada ao Centro de Estudos Latino-

Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo. 

Disponível em: https://www.revistas.usp.br/extraprensa 

 

O periódico Qualif. Revista Acadêmica – Ensino de Ciências e Tecnologias (ISSN 

2595-2277) é vinculada ao IFSP/Campus Cubatão com periodicidade semestral. Publica 

artigos envolvendo os seguintes temas/áreas de: Turismo, Energias Renováveis, 

Comunicação, Engenharia Civil, Edificações, Literatura Medieval, Controlador PI, 

Segurança do Trabalho, Motores Elétricos, Astrofísica, Ensino de Química e Indústria 

4.0.  

Disponível em: https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/qualif/ 
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A Revista Educação Gráfica é editada pelo Departamento de Artes e Representação 

Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP- Campus de Bauru 

desde 1997. Publica trabalhos nas áreas de Design, Arquitetura, Engenharias, Artes 

Plásticas, Ciências e áreas afins. 

Disponível em: http://www.educacaografica.inf.br/ 

 

O BoEM: Boletim Online de Educação Matemática (ISSN 2357-724X) é um periódico 

sobre Educação Matemática, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação do 

Centro de Ciências Humanas e da Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências, Matemática e Tecnologias do Centro de Ciências Tecnológicas da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). 

Disponível em:  https://www.revistas.udesc.br/index.php/boem/index 

 

O periódico Boletim da Sociedade Brasileira De Matemática (ISSN 0100-3569) é 

publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática. É indexado pelo ISI (The Institute 

for Science Information). Sua periodicidade é de quatro números por ano, com cerca de 

180 páginas em cada edição. A fim de facilitar sua circulação em todo o mundo, os 

manuscritos devem ser submetidos em inglês ou francês. 

Disponível em: https://www.springer.com/journal/574 

 

A C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática - (ISSN 2316-9664) é um 

periódico acadêmico publicado pelo Departamento de Matemática da Faculdade de 

Ciências da Universidade Estadual Paulista. Criada em 2012 incluindo os temas de 

Matemática Pura, de Matemática Aplicada e de Educação Matemática.   

Disponível em: https://www.fc.unesp.br/#!/departamentos/matematica/revista-

cqd/sobre/ 

 

O periódico Journal of Mechatronics Engineering (ISSN 2595-3230) é editado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Publica artigos das 

http://www.educacaografica.inf.br/
https://www.revistas.udesc.br/index.php/boem/index
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áreas de Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecatrônica; 

Engenharia Biomédica e Informática; Engenharia Mecânica; Engenharia de Computação; 

Engenharia de Materiais e Ensino de Engenharia. 

Disponível em: http://jme.ifce.edu.br/index.php/jme/about 

 

Exatas Online (ISSN 2178-0471) é uma revista eletrônica da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB - com foco nas áreas de Física, Astronomia, Matemática, 

Probabilidade e Estatística, Ciência da Computação, Química, Farmácia, Engenharias e 

Ensino. 

Disponível em:  http://www2.uesb.br/exatasonline/ 

 

O Journal Of Microwaves, Optoelectronics And Electromagnetic Applications 

(ISSN 2179-1074) é publicado pela Sociedade Brasileira de Micro-ondas e 

Optoeletrônica (SBMO) e Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo (SBMag). Se dedica 

à divulgação de informações técnicas nas áreas de Micro-ondas, Aplicações 

Optoeletrônicas, Fotônicas e Eletromagnéticas. A periodicidade da revista é trimestral. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/jmoea/grid 

 

A revista Recent Patents on Engineering (ISSN 2212-4047) editada pela Bentham 

Science publica artigos relacionados às patentes recentes no campo das Engenharias. 

Disponível em: https://benthamscience.com/journals/recent-patents-on-engineering/ 

 

A revista Matéria (ISSN 1517-7076) destina-se a publicação de trabalhos científicos 

originais nas áreas de engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, física da matéria 

condensada, química e áreas afins. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/rmat/grid 
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A Revista Virtual de Química (ISSN 1984-6835) é editada pela Sociedade Brasileira de 

Química e visa, principalmente, divulgar trabalhos referentes às atualidades na química 

brasileira, perfil acadêmico e trajetória científica, métodos de preparação industrial de 

solventes, reagentes químicos e nomenclatura em química. 

Disponível em: http://rvq.sbq.org.br/conteudo.asp?page=1 

 

A Revista Química Nova (ISSN 1678-7064) pela Sociedade Brasileira de Química 

publica artigos referentes à educação química. 

Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/default.asp 

 

O periódico Ciência, Tecnologia & Ambiente (ISSN 2359-6643) está vinculada ao 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e publica 

trabalhos das Ciências do Ambiente, Ciências Agrárias, Ciência e Tecnologia, Ciências 

Biológicas, Biotecnologia e Engenharias.   

Disponível em: https://www.revistacta.ufscar.br/index.php/revistacta 

 

A Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - Revista GeAS – (e-ISSN: 2316-

9834) é uma publicação científica da área de Planejamento Urbano e Regional, que 

privilegia a publicação de textos acadêmicos inéditos e que tem como missão contribuir 

para a disseminação do conhecimento sobre estudos urbanos e ambientais, com ênfase 

nas três dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e econômica). 

Disponível em: https://periodicos.uninove.br/geas 

 

A revista Pesquisa FAPESP – Tiragem Mensal – Programa da CAPES/CNPQ.  

Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/ 

 

O periódico Caderno Brasileiro de Ensino de Física (ISSN 1677-2334) é editado pelo 

Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os artigos 

se dedicam aos temas de ensino e aprendizagem de Ciências/Física; formação de 

http://rvq.sbq.org.br/conteudo.asp?page=1
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professores de Ciências/Física; História, Filosofia e Sociologia da Ciência e ensino de 

Ciências/Física; currículo de Ciências/Física. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/3355 

 

A Revista Brasileira de Sistemas de Informação – iSys - (e-ISSN 1984-2902) é uma 

publicação científica da Comissão Especial de Sistemas de Informação (CESI) da 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC). A revista publica pesquisas sobre 

fundamentos, design, avaliação e impactos de sistemas de informação sob três 

perspectivas: tecnologia, pessoas e organizações.  

Disponível em: https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/isys 

 

A Revista Katálysis (e-ISSN: 1982-0259), criada em 1997, é editada pelo Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem o 

objetivo de publicar produções científicas atuais e relevantes relacionadas ao Serviço 

Social, abrangendo temáticas das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, política 

social, trabalho, questão social e saúde pública. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/index. 

 

A Revista Administração em Diálogo - RAD – (ISSN: 2178-0080) se dedica aos 

trabalhos científicos da área de estudo do campo da Administração. 

Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/rad/index. 

 

O periódico Electronics (ISSN 2079-9292) é uma revista internacional sobre eletrônica 

e suas aplicações, publicada quinzenalmente online pelo MDPI.  

Disponível em :https://www.mdpi.com/journal/electronics 

 

A Physical Review Letters - PRL – (ISSN: 1079-7114) é a principal publicação da 

American Physical Society. Desde 1958, tem contribuído para a missão da APS de 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/3355
https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/isys
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avançar e difundir o conhecimento da física, publicando pesquisas em todos os campos 

da física.  

Disponível em :https://journals.aps.org/prl/about 

 

O periódico internacional Control Engineering Practice (ISSN: 0967-0661) publica 

artigos que ilustram a aplicação direta da teoria de controle e suas ferramentas de apoio 

em todas as áreas possíveis da automação.  

Disponível em :https://www.sciencedirect.com/journal/control-engineering-

practice/issues 

 

A revista International Journal of Engineering Research and Applications (ISSN: 

22489622) se dedica aos estudos acadêmicos relacionados aos campos das Engenharias. 

Disponível em :https://www.ijsr.net/ 

 

A HOLOS (ISSN 1807-1600) é uma publicação do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN) que busca publicar artigos interdisciplinares. A partir de 2019, a Holos é 

editada de forma contínua. Publica artigos em português, espanhol e inglês. 

Disponível em :https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/ 

 

A Revista Brasileira de Ciências Mecânicas (ISSN 0100-7386) é uma revista 

interdisciplinar com interfaces com outros ramos da Engenharia, como Aeroespacial, 

Automotiva e Engenharia Industrial e de Manufatura, bem como com Física e Matemática 

Aplicada. 

Disponível em :https://www.springer.com/journal/40430 

 

O Journal Of Applied Fluid Mechanics (ISSN: 1735-3572) é um periódico online com 

escopo que cobre todos os aspectos da mecânica dos fluidos teórica, numérica e 

https://journals.aps.org/prl/about
https://www.sciencedirect.com/journal/control-engineering-practice/issues
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experimental, enfatizando os aspectos aplicados em vez de puramente matemáticos da 

mecânica dos fluidos. 

Disponível em :https://www.jafmonline.net/ 

 

A revista Contabilidade & Finanças (e-ISSN 1808-057X) é uma publicação 

quadrimestral ligada ao Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP. Tem 

como objetivo a divulgação de pesquisas na área de Administração e Contabilidade. 

Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rcf/issue/view/12503 

 

O periódico International Journal of Electrical Power & Energy Systems (ISSN: 

0142-0615) está focado em trabalhos acerca da geração, transmissão, distribuição e 

utilização de energia elétrica, do ponto de vista dos elementos individuais do sistema 

elétrico e sua integração, interação e avanço tecnológico 

Disponível em :https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-

electrical-power-and-energy-systems/issues 

 

A revista Brazilian Journal of Probability and Statistics (ISSN 0103-0752) é apoiada 

pelo Instituto de Estatística Matemática (IMS) e publica artigos em probabilidade 

aplicada, estatística aplicada, estatística computacional, estatística matemática, teoria da 

probabilidade e processos estocásticos. 

Disponível em :https://imstat.org/journals-and-publications/brazilian-journal-of-

probability-and-statistics/ 

 

A Revista Brasileira de Física Tecnológica Aplicada – RBFTA – (ISSN 2358-0089) 

editada pelo Departamento Acadêmico de Física (DAFIS) da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná com foco na divulgação de investigações (práticas e/ou teóricas) que 

contribuam para o desenvolvimento da área de Física. 

Disponível em : https://periodicos.utfpr.edu.br/rbfta/index 
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 A Revista Brasileira de Ensino de Física - RBEF - (e-ISSN 1806-9126) é uma 

publicação de acesso livre da Sociedade Brasileira de Física (SBF) voltada à melhoria do 

ensino de Física em todos os níveis de escolarização.  

Disponível em :http://www.sbfisica.org.br/rbef/ 

 

O periódico Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and 

Engineering. (ISSN: 1678- 5878) é uma revista interdisciplinar com interfaces com 

outros ramos da Engenharia, como Aeroespacial, Automotiva e Engenharia Industrial e 

de Manufatura, bem como com Física e Matemática Aplicada.  

Disponível em :https://www.springer.com/journal/40430 

 

A Sba: Controle & Automação (ISSN 0103-1759) da Sociedade Brasileira de 

Automática busca promover a ciência e a tecnologia de controle automático no seu mais 

amplo sentido, em todos os sistemas, sejam eles físicos, biológicos, sociais e econômicos. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/ca/grid 

 

A Revista Brasileira de Pesquisa Operacional (ISSN 1678-5142) começou a ser 

publicada em 1981. Ela é uma publicação quadrimestral da Sociedade Brasileira de 

Pesquisa Operacional. Busca divulgar trabalhos de qualquer subárea da pesquisa 

operacional (PO), assim como revisões bibliográficas sobre tópicos de interesse e 

trabalhos sobre a história ou metodologia da PO. 

Disponível em :https://www.sobrapo.org.br/revista-pesquisa-operacional 

 

O periódico European Journal of Operational Research – EJOR – (ISSN 0377-2217) 

publica artigos que contribuem para a metodologia da pesquisa operacional (PO) e para 

a prática da tomada de decisão. 

Disponível em :https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-

research 
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A revista Design of Machines and Structures (ISSN 2064-7522) é editada pela 

University of Miskolc com foco nos trabalhos sobre o design e desenvolvimento de 

máquinas, mecatrônica e pneumática. 

Disponível em :https://www.uni-miskolc.hu/dms/previous_issues.html 

 

A revista Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração (e-ISSN 2176-1523) da 

Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração publica artigos nas áreas de 

metalurgia, materiais e mineração. 

Disponível em :https://www.tecnologiammm.com.br/ 

 

O periódico Product: Management & Development (ISSN 2237-5228) do Instituto de 

Gestão de Desenvolvimento do Produto se dedica aos temas Inovação e Gestão do 

Desenvolvimento de Produtos. 

Disponível em :https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/periodicos/product-

management-development/ 

 

A Revista Gestão Industrial (ISSN 1808-0448) é vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

PPGEP/UTFPR, que tem por missão divulgar pesquisas científicas e tecnológicas da área 

de engenharia de produção e áreas correlatas. 

Disponível em :https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/index 

 

O periódico Advances in Power Electronics (ISSN 2090-181X) é publicado pela 

Hindawi Publishing com foco na Engenharia Elétrica. 

Disponível em:https://www.hindawi.com/journals/ape/ 
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O Journal of Fluid Science and Technology – JFST – (ISSN 1880-5558) é um periódico 

internacional que visa contribuir para o desenvolvimento da engenharia de fluidos 

publicando artigos de estudos básicos e aplicados em física de fluxo e engenharia de 

fluidos.  

Disponível em :https://www.jsme.or.jp/publish/jfst/ 

 

A Ingeniería e Investigación (ISSN: 2248-8723) editada pela Universidad Nacional de 

Colombia busca divulgar trabalhos científicos produzidos na Colômbia e no mundo, em 

pesquisas científicas e desenvolvimentos tecnológicos originais e sem precedentes nas 

diferentes disciplinas relacionadas à engenharia  

Disponível em :http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_issues&pid=0120-

5609&lng=pt&nrm=iso 

 

O periódico Embedded Systems Letters (ISSN: 1943-0663) editado pela IEEE fornece 

um fórum para rápida disseminação dos mais recentes avanços técnicos em sistemas 

embarcados e áreas relacionadas em software embarcado. A ênfase está em modelos, 

métodos e ferramentas que garantem um projeto seguro, correto, eficiente e robusto de 

sistemas embarcados e suas aplicações. 

Disponível em :https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=4563995 

 

A Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais -RBEUR - (e-ISSN: 2317-1529) 

busca contribuir para o adensamento e a diversidade disciplinar e conceitual do campo do 

planejamento e dos estudos urbanos e regionais. A RBEUR é iniciativa da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR).  

Disponível em: http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/index. 
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O periódico Journal of Applied Instrumentation and Control - JAIC - (ISSN: 2594-

3553) editado pela Universidade Federal de Tecnologia do Paraná se dedica ao campo da 

engenharia eletrônica em especial, a área de instrumentação. 

Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/bjic/index. 

 

A Revista Analytica (ISSN 0104-8384) da DEN Editora iniciou sua publicação em 2002, 

como ferramenta de trabalho para os setores de controle de qualidade de empresas 

farmacêuticas, alimentícias, químicas, petroquímicas, cosméticas, mineradoras e 

ambientais, publicando informações científicas e técnicas sobre os novos produtos e 

equipamentos. 

Disponível em: https://www.revistaanalytica.com.br/leia-a-analytica/ 

 

O periódico International Journal Of Robotics And Automation – IJRA – (e-ISSN 

2089-4856) do Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) publica as últimas 

aplicações de manufatura, de robôs e sistemas de computador para seu controle e 

automação, feedback sensorial e tecnologia da informação para reduzir a necessidade de 

trabalho humano.  

Disponível em :https://ijra.iaescore.com/index.php/IJRA/article/view/20429/12983 

 

O Periódico: Desafios -Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins 

(ISSN: 2359-3652) visa proporcionar um fórum para estudos interdisciplinares em todas 

as áreas do conhecimento. O presente periódico científico foi construído com base na 

convicção de que os desafios apresentados pela contemporaneidade às diversas áreas do 

saber, em suas múltiplas perspectivas teóricas e metodológicas, podem ser mais bem 

sistematizados e enfrentados a partir de contribuições interdisciplinares. 

Disponível em :https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/issue/view/633 

 

A Revista Gestão e Produção (ISSN 1806-9649) editado pelo Departamento de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos publica trabalhos 
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originais ou que apresentem resultados de estudos e pesquisas na área de Engenharia de 

Produção. 

Disponível em : https://www.scielo.br/j/gp/grid 

 

O Periódico Produção (ISSN 0103-6513) da Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção foi criada em 1990 para fornecer um meio de comunicação para artigos 

acadêmicos na área de Engenharia de Produção. A revista está entre as principais revistas 

brasileiras em Operações, Manufatura, Engenharia e Gestão Industrial e de Produção. 

Disponível em : https://www.prod.org.br/ 

 

O periódico Transactions on Information and Systems - IEICE – (ISSN: 0916-8532) 

editado pelo The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. 

Publica artigos nas áreas de Matemática, Física, Biologia, Medicina, Engenharia em 

geral, Nanociências e Ciências dos Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia elétrica 

e eletrônica, Ciências da Informação, Economia, Negócios e Gestão, Psicologia, 

Educação. 

Disponível em :https://www.jstage.jst.go.jp/browse/transinf/-char/en 

 

A Revista Trabalho & Educação (ISSN 1516-9537 / e-ISSN 2238-037X) é publicada 

pelo Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação (NETE), do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação (FAE), da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e tem por objetivos divulgar pesquisas sobre Trabalho e Educação com a 

Sociedade Civil. 

Disponível em :https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/issue/view/1852 

 

A Revista de Gestão e Projetos (ISSN: 2236-0972), cuja editora é a UNINOVE, tem 

foco na publicação de trabalhos científicos na área de gerenciamento de projetos e áreas 

correlatas.  

Disponível em :https://periodicos.uninove.br/gep 

https://www.scielo.br/j/gp/grid
https://www.prod.org.br/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/transinf/-char/en
https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/issue/view/1852
https://periodicos.uninove.br/gep


A Revista Produto e Produção (ISSN: 1983-8026) vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

publica artigos de interesse da Engenharia de Produção, nas áreas de Gerência de 

Produção; Qualidade; Gestão Econômica; Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

Engenharia do Produto; Pesquisa Operacional; Estratégia e Organizações; Gestão da 

Tecnologia; Sistemas de Informação e Conhecimento; Gestão Ambiental e Ensino de EP.  

Disponível em :https://seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/index 

 

A Revista de Administração de Empresas -RAE- (ISSN: 2178-938X) é editada pela 

Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. A RAE é uma das 

primeiras revistas em Administração de Empresas no Brasil, lançada em maio de 1961 

para promover o estudo e a reflexão crítica no campo. Pioneira no gênero, as primeiras 

edições traziam artigos sobre a prática administrativa, com conteúdo produzido por 

professores da EAESP e traduzido de periódicos internacionais. 

Disponível em :https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/ 

 

A RAUSP Management Journal (ISSN 2531-0488) é uma publicação acadêmico-

científica trimestral voltada para a divulgação de artigos no campo da Administração 

editada pelo Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). 

Disponível em :http://rausp.usp.br/about-rausp/ 

 

O periódico Educação & Sociedade (ISSN: 1678-4626) é uma publicação do Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES) indexada internacionalmente e disponível, 

desde 1998. 

Disponível em :https://www.cedes.unicamp.br/publicacoes/edicao/935 

 

A Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar -RECEI- (ISSN: 2447-0783) 

da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

https://seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/index
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/
http://rausp.usp.br/about-rausp/
https://www.cedes.unicamp.br/publicacoes/edicao/935


(FE/UERN) é vinculada ao Grupo de Pesquisa Contexto e Educação (CONTEXTO – 

CNPq/UERN) e ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO) da UERN. O 

periódico busca divulgar publicações acadêmicas na área de Ensino, com foco principal 

no debate inter, multi e transdisciplinar da Ciência da Educação. 

Disponível em :http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RECEI/issue/view/206 

 

A Revista Direitos Humanos e Democracia (ISSN 2317-5389) é uma publicação 

semestral do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), tendo como orientação constituir-

se num espaço para a veiculação de artigos, ensaios e resenhas que tenham como pano de 

fundo a estudo crítico e interdisciplinar dos Direitos Humanos.  

Disponível em 

:https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/index 

 

O periódico Linguagens & Cidadania (ISSN 1516-8492) do Departamento de Letras 

Vernáculas (DLV) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nasceu de um 

contexto de formação continuada de educadores voltados às diversas linguagens nos anos 

90. Na ocasião, essa iniciativa era devidamente provida pelo Programa Novas Propostas, 

que anualmente produzia um evento local com palestras e outras intervenções que 

estabeleciam periodicamente contato entre academia e mercado. 

Disponível em :https://periodicos.ufsm.br/LeC/issue/view/1555 

 

A Revista Educação, Artes e Inclusão (ISSN 1984-3178) vinculada ao Grupo de 

Pesquisa "Educação Arte e Inclusão da Universidade do Estado de Santa Catarina busca 

publicar artigos que tratem de temas preferencialmente no campo da Arte e da Educação. 

Disponível em :https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/issue/view/874 

 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RECEI/issue/view/206
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/index
https://periodicos.ufsm.br/LeC/issue/view/1555
https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/issue/view/874


O periódico Artefactum - Revista De Estudos Em Linguagem E Tecnologia (ISSN 

1984-3852) divulga trabalhos que atravessam e são atravessadas pela Arte e pela 

Tecnologia. 

Disponível em :http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/index 

 

O periódico Arquivos e Movimento (ISSN 1809-9556) é a revista eletrônica da Escola 

de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo objetivo 

é divulgar e fomentar a produção científica da área voltada à Educação Física, Esportes, 

Lazer e Dança, bem como as suas interfaces, nas diferentes vertentes, das humanas, 

sociais e biomédicas. 

Disponível em :https://revistas.ufrj.br/index.php/am/index 

 

A Revista de Educação Física/Journal of Physical Education (ISSN: ISSN 2447-8946) 

é vinculada ao Centro de Capacitação Física do Exército e tem por objetivo publicar 

artigos de alta qualidade nas áreas de ciências do esporte e gestão esportiva. 

Disponível em :https://revistadeeducacaofisica.emnuvens.com.br/revista/issue/view/263 

 

http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/am/index
https://revistadeeducacaofisica.emnuvens.com.br/revista/issue/view/263

