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REVISTAS CIENTÍFICAS ONLINE DE HUMANAS



Revistas de Serviço Social

Ciência & saúde coletiva
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/
Cadernos do crh
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh
Serviço social & sociedade
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6628&lng=en&nrm=iso
Cadernos de saúde pública
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/
Estudos de psicologia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294x&lng=en&nrm=iso
Interface
http://interface.org.br/
Ser social
http://periodicos.unb.br/index.php/ser_social
O social em questão
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
Physis
Http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=en&nrm=iso
Psicologia e sociedade
http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs/
Sociedade & natureza
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza
Saúde e sociedade
http://www.revistas.usp.br/sausoc
Trabalho, educação e saúde
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/
Caderno espaço femino
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem
Ciência, cuidado e saúde
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/cienccuidsaude
Laboreal
http://laboreal.up.pt/
Revista de pesquisa: cuidado e fundamental
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental
Revista famecos
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/index
Revista tempos e espaço em educação
https://seer.ufs.br/index.php/revtee
Conexões

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes
Ensios fee
http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios
Inter- ação
https://www.revistas.ufg.br/interacao
Organizações & sociedade
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
Política & sociedade
https://periodicos.ufsc.br/index.php/polit



Revistas de Psicologia

Psico
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico
Estudos de psicologia
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/estudos
Journal of cross-cultural psychology
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-cross-cultural-psychology/journal200947
Psicologia em estudo
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/psicolestud
Psicologia: reflexão e crítica
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=en&nrm=iso
Arquivos brasileiros de psicologia
http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp
Cadernos de pesquisa
https://online.unisc.br/seer/index.php/cadpesquisa
Cadernos de saúde pública
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/
Ciência e saúde coletiva
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/
Estudos e pesquisas em psicologia
http://www.revispsi.uerj.br/
Psicologia & sociedade
http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs/
Psicologia escolar e educacional
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
Psicologia: ciência e profissão
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-9893&lng=en&nrm=iso
Revista da abordagem gestáltica
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-6867
Acta physiologica
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(issn)1748-1716
Avaliação psicológica
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-0471&lng=en



Revistas de Pedagogia

Educação online
http://educacaoonline.edu.puc-rio.br/index.php/eduonline
Revista educação em questão
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao
Educação em revista
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=es&nrm=iso
Estudos avançados
http://www.iea.usp.br/revista
Galáxia
http://revistas.pucsp.br/galaxia
Linguagem em (dis)curso
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/linguagem_discurso
Revista linguagem e ensino
http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle
Caderno cedes
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01013262&nrm=iso&rep=&lng=pt
Cadernos de pesquisa
https://online.unisc.br/seer/index.php/cadpesquisa
Calidoscopio
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio
Intercom
http://www.portalintercom.org.br/
Estudos da linguagem
http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin



Recursos Humanos

Revista de ciências da administração
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/25395/0
Perspectivas em gestão & conhecimento
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc
Comportamento organizacional e gestão
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=08729662&lng=es
Gestão.org - revista eletrônica de gestão organizacional
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg/
Contextus - revista contemporânea de economia e gestão
http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/index
Revista de administração faces journa
http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp
Gerais: revista interinstitucional de psicologia
http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais
Gestão & planejamento - g&p
http://revistas.unifacs.br/index.php/rgb
Revista ciências administrativas
http://periodicos.unifor.br/rca/article/view/3386
Revista psicologia política

http://www.fafich.ufmg.br/rpp/seer/ojs/index.php
Alternativas em psicologia
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-339x&lng=pt&nrm=i
Revista de gestão dos países de língua portuguesa
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=16454464&lng=es
Revista psicologia: organizações e trabalho
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rpot
Estudos de psicologia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294x
rae -revista de administração de empresas
http://rae.fgv.br/
Revista espacios
http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/18390430.html


Revistas de arquitetura e urbanismo

Alceu (online)
http://revistaalceu.com.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
Ambiente & sociedade (online)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-753x&lng=en&nrm=iso
ArqUitextos (são paulo online)
http://www.vitruvius.com.br/revistas/search/arquitextos
Calidoscopio (online)
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio
Ciência & saúde coletiva (online)
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/index_interno.php
Ciência e tecnologia de alimentos (online)
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-2061/lng_pt/nrm_iso
Comunicação & sociedade (online)
http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/index
Contemporanea (ufba. Online)
http://www.poscom.ufba.br/publicacoes/contemporanea/
Cadernos do crh (online)
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh
Educação (santa maria. Online)
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao
Estudos avançados (online)
http://www.iea.usp.br/revista
Estudos em design (online)
https://estudosemdesign.emnuvens.com.br/design
Educação gráfica (online)
http://www.educacaografica.inf.br/
Galáxia (são paulo. Online)
http://revistas.pucsp.br/galaxia
Gestão & tecnologia de projetos
http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos
Infodesign (sbdi. Online)
https://www.infodesign.org.br/infodesign
Informação & sociedade (ufpb. Online)

http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies
Journal of civil engineering and architecture (online)
http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/journals/j6/ch2011/jss2014/407.html
Mercator (fortaleza. Online)
http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator
Revista árvore (online)
http://revistas.cpd.ufv.br/arvoreweb/index.php


Revistas de Direito

Discurso Jurídico –
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/discursojuridico/
Política & Sociedade – UFSC –
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/index
Revista Âmbito-Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php
Revista Brasileira de Direito Constitucional –
http://www.esdc.com.br/rbdc-inicio.htm
Revista Brasileira de Direito Internacional – RBDI –
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint
Revista Brasileira de Política Internacional –
http://ibri-rbpi.org/
REVISTA CEJ – Conselho da Justiça Federal –
http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/index
Revista da Faculdade de Direito da UFPR –
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/
Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR –
http://revistas.unipar.br/juridica
Revista Direito e Política –
http://www.ibap.org/rdp/
Revista Direito GV http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=JTJCNKUO&IDCategory=4&navid=
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Revista de Direito http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/rdire/index
Revista do Direito Público –
UEL - http://www2.uel.br/revistas/direitopub/index.asp
Revista do Instituto de Pesquisa e Estudos – Divisão Jurídica http://www.ite.edu.br/frente_publi_revista_juridica.htm
Revista Internacional de Direitos Humanos http://socialsciences.scielo.org/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_18066445/nrm_iso Revista Multijuris http://www.ajuris.org.br/website/content/ajuris/publicacoes/revista_multijuris.php
Revista Política e Sociedade –
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/index
Revista Prismas: direito, políticas públicas e mundialização http://www.uniceub.br/revistamestrado/vol3-2/default.htm
A&C: revista de direito administrativo & constitucional http://www.institutobacellar.com.br/edicoes_a_e_c.htm

Direito & Justiça –
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/issue/archive
Direito, Estado e Sociedade http://direitoestadosociedade.jur.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
Direito Público –
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublic
Estudos Avançados
http://www.scielo.br
Gênero & Direito –
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/issue/archive
Novos Estudos Jurídicos –
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/issue/archive
Prisma Jurídico –
http://www4.uninove.br/ojs/index.php/prisma/issue/archive
Revista Brasileira de Direito Animal http://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/issue/archive
Revista Brasileira de Estudos Políticos http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/issue/archive
Revista Brasileira de Política Internacional –
http://www.scielo.br/
Revista Brasileira de Segurança Pública http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/issue/archive
Revista da Faculdade de Direito da UERJ
http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/archive Revista da Faculdade de Direito da UFG
https://revistas.ufg.emnuvens.com.br/revfd/issue/archive


Revistas de Administração

ADM.MADE – Revista do mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial http://www.estacio.br/revistamade/edicoes.asp
BAR - Brazilian Administration Review http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
Caderno de Administração –
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm
Cadernos EBAPE.BR –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679- 3951&lng=pt&nrm=iso
CONTEXTUS - Revista Contemporânea de Economia e Gestão http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus
FACEP Pesquisa –
http://www.facef.br/facefpesquisa/2009index.asp
GESTÃO.Org – Revista Eletrônica de Gestão Organizacional http://www.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/index
RAI - Revista de Administração e Inovação –
http://www.revistarai.org/ojs2.2.4/index.php/rai
RAUSP Revista de Administração –
http://www.rausp.usp.br/
REGE - Revista de Gestão –
http://www.regeusp.com.br/
Revista Análise –

http://revistaseletronicas.pucrs.br/teo/ojs/index.php/face
Revista Brasileira de Economia FGV http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=pt&nrm=iso
Revista Brasileira de Finanças –
http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index
Revista Brasileira de Política Internacional http://ibri-rbpi.org/
Revista Conjuntura & Planejamento http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid= 110
Revista Contabilidade & Finanças http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso
Revista de Administração Contemporânea Eletrônica http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3
Revista de Ciências da Administração –
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm
Revista Economia e Gestão E & G –
http://www.iceg.pucminas.br/espaco/revista/index_n.asp
Revista Eletrônica de Administração –
http://www.read.ea.ufrgs.br/
Revista Eletrônica de Administração –
http://www.facef.br/rea/
Revista Estudos Econômicos FEA USP http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-4161&lng=pt&nrm=iso
Revista Gestão e Planejamento –
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index
Revista Gestão e Produção –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=pt&nrm=iso
Revista Gestão e Regionalidade –
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao
Revista de Administração de Empresas –
http://rae.fgv.br/rae
Revista Novos Estudos CEBRAP –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=pt&nrm=iso
Revista Organizações & Sociedade –
http://www.revistaoes.ufba.br/
Revista Organizações em Contexto – Online –
http://mjs.metodista.br/index.php/roc
Revista Organizações Rurais e Agroindustriais –
http://www.dae.ufla.br/revista/
Revista Pesquisa Operacional –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7438&lng=pt&nrm=iso
Revista Produção ABEP –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6513&lng=pt&nrm=iso
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REVISTAS CIENTÍFICAS ONLINE DE EXATAS



Logística

Gestão & planejamento
http://revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index
Gestão e produção
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104530x&lng=en&nrm=iso
Pesquisa operacional
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7438&lng=pt&nrm=iso
Revista gepros
http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/index
Pesquisa operacional
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01017438&nrm=iso&rep=&lng
=pt
Revista de negócios
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn/index
Transportes
https://www.revistatransportes.org.br/anpet
produção
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6513&lng=pt&nrm=iso
Análise – revista de administração da pucrs
http://revistaseletronicas.pucrs.br/teo/ojs/index.php/face
Revista de gestão ambiental e sustentabilidade
http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/article/view/385
Revista espacios
http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/18390430.html
Produção em foco
http://conteudo.sociesc.com.br/producaoemfoco/index.php/producaoemfoco



Gestão Financeira

Revista contabilidade e controladoria
https://revistas.ufpr.br/rcc
Revista de gestão, finanças e contabilidade
https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/index
Revista contabilidade, gestão e governança
https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil
Revista contemporânea de contabilidade
https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
Sociedade, contabilidade e gestão
http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj
Race - revista de administração, contabilidade e economia
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race

Revista de economia
https://revistas.ufpr.br/economia/index
Revista brasileira de economia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-7140&lng=pt&nrm=isso


Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologias em projeção
http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/projecao4
Cadernos de informática
http://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdeinformatica/index
Isys - revista brasileira de sistemas de informação
http://www.seer.unirio.br/index.php/isys
Revista eletrônica de sistemas de informação e de gestão tecnológica
http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/resiget/index
Revista brasileira de computação aplicada – rbca
http://seer.upf.br/index.php/rbca/index
Revista de informática teórica e aplicada
http://www.seer.ufrgs.br/rita/index
Revista de sistemas e computação - rsc
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rsc/index
Tendência em matemática aplicada e computacional
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2179-8451&lng=en&nrm=iso
Brazilian journal of computers in education
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie
Sociedade brasileira de computação
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-6500&lng=en&nrm=iso


Engenharia de Software

Revista de informática aplicada
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_informatica_aplicada
Revista de computação e tecnologia
https://revistas.pucsp.br//index.php/recet/about
Revista de informática teórica e aplicada
http://seer.ufrgs.br/rita/index
Semina: ciências exatas e tecnológicas
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas
Revista espaço acadêmico
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/espacoacademico/article/view/13587
Sba: controle & automação sociedade brasileira de automatica
http://www.scielo.br/cgibin/wxis.exe/iah/?isisscript=iah/iah.xis&base=article%5edca&f
ormat=iso.pft&lang=p&limit=0103-1759
Ciência & engenharia
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index
Jornada de atualização em informática na educação
http://www.br-ie.org/pub/index.php/pie
Renote - revista novas tecnologias na educação

http://seer.ufrgs.br/renote/about
Revista latino-americana de inovação e engenharia de produção.
https://revistas.ufpr.br/relainep
Revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect
Tecnologias, sociedade e conhecimento
http://www.nied.unicamp.br/ojs/index.php/tsc
Comunicações em informática
http://periodicos.ufpb.br/index.php/cei/index



Engenharia Civil

Ambiente Construído –
http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido
Brasil Sustentável –
http://cebds.org.br/comunicacao/revista-brasil-sustentavel/
Cadernos de Engenharia de Estruturas (Escola de Engenharia de São Paulo) http://cadernos.set.eesc.usp.br/issue/current
Cerâmica –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0366- 6913&lng=pt&nrm=iso
Construção Metálica –
http://www.abcem.org.br/revista-construcao-metalica.php
Revista DAE - http://www.revistadae.com.br/
Revista de Ensino de Engenharia –
http://www.upf.br/seer/index.php/ree
Revista O Empreiteiro –
http://www.revistaoempreiteiro.com.br/
Revista Engenharia –
http://www.brasilengenharia.com.br/sumario.asp?ed=588
Revista Habitare –
http://www.habitare.org.br/index_revista_editorial.aspx
Soldagem & Inspeção –
http://www.posgrad.mecanica.ufu.br/revistasi/
Revista Brasileira de Ensino de Física –
http://www.sbfisica.org.br/rbef/ojs/index.php/rbef
REEC- Revista Eletrônica de Engenharia Civil –
http://revistas.ufg.br/index.php/reec/index
Revista Ciência e Engenharia –
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng
Revista URBE –
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/URBE?dd99=about
Construção Magazine-Revista Técnico- Cientifica de Engenharia Civil http://sigarra.up.pt/feup/pt/publs_pesquisa.revista_view?pv_rev_id=1590
Revista INBRACON http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/riem/regulamento.asp
Revista Gestão e Tecnologias de Projetos http://www.arquitetura.eesc.usp.br/gestaodeprojetos/
Revista Ambiente Construído - http://seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido



Engenharia de Produção

Revista Brasileira de Gestão Urbana- http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=2175-3369&lng=pt&nrm=isso
Revista Au http://au.pini.com.br/
Revista Habitare –
http://issuu.com/editorasbc/docs/revista_habitare_50/28
Architecton: Revista de arquitetura e urbanismo http://www.faculdadedamas.edu.br/revistas/index.php/arquitetura/issue/archive
Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=2175-3369
Cadernos Metrópole –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=2236999620130002&lng=pt&nrm=isso
Arquitetura Revista –
http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/issue/archive
Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP
- http://revistas.usp.br/posfau/issue/archive
TEMA –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=2179- 8451&lng=pt&nrm=isso
Revista IBRACON de Estruturas e Materiais http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1983419520140004&lng=pt&nrm=isso
Revista Ambiente & Água –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1980-993X&lng=pt&nrm=isso
Rem: Revista Escola de Minas –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0370-4467&lng=pt&nrm=isso
Gestão & Produção –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104- 530X&lng=pt&nrm=isso
Engenharia Sanitaria e Ambiental http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=isso
CERNE –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104- 7760&lng=pt&nrm=isso
Ambiente Construído –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1678- 8621&lng=pt&nrm=isso
TÉCHNE - http://techne.pini.com.br/techne/fixos/edicoesanteriores.aspx
Pesquisa Operacional –
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101- 7438&lng=pt&nrm=isso
Cadernos de Engenharia de Estruturas http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/cadernos_list.php
Revista Construção Metálica –
http://www.abcem.org.br/revista-construcaometalica.php
REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil - http://revistas.ufg.br/index.php/reec/issue/archive
PRODUÇÃO ONLINE: Revista científica eletrônica de engenharia da produção http://www.producaoonline.org.br/rpo/issue/archive

Produto&Produção –
http://seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/issue/archive
Revista Eletrônica Produção e Engenharia http://www.revistaproducaoengenharia.org/area/edicoes
Pesquisa & Desenvolvimento: Engenharia da Produção http://www.revistaped.unifei.edu.br/edicoes_anteriores.htm
Produção em foco http://www.sociesc.org.br/producaoemfoco/index.php/producaoemfoco/issue/archive

FUNDAÇÃO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E CULTURA
Faculdade de Tecnologia de Alagoas- FAT
Biblioteca Dr. Carlos Antônio Marques da Silva

REVISTAS CIENTÍFICAS ONLINE DE SAÚDE



Fisioterapia

Fisioterapia e pesquisa
https://www.revistas.usp.br/fpusp
Revista fisioterapia & reabilitação
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/rfr
Fisioterapia & saúde funcional
http://www.fisioterapiaesaudefuncional.ufc.br/index.php/fisioterapia
Fisioterapia em movimento
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5150&lng=en&nrm=iso
Fisioterapia e saúde funcional
http://www.fisioterapiaesaudefuncional.ufc.br/index.php/fisioterapia/about/submissios
Cadernos de educação, saúde e fisioterapia
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter
Ciência e saúde coletiva
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/
Revista de atenção à saúde
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/2339



Revistas de Nutrição

Acta cirúrgica brasileira (online)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8650&lng=en&nrm=iso
Anais brasileiros de dermatologia (online)
http://www.anaisdedermatologia.org.br/
Anais da academia brasileira de ciências (online)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=pt&nrm=iso
Arquivos de gastroenterologia (online)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2803&lng=pt&nrm=iso
Cadernos de saúde pública (online)
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/
Ciência e tecnologia de alimentos (online)
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-2061/lng_pt/nrm_iso
Interface (uni/unesp. Online)
http://interface.org.br/
Molecules (basel. Online)
http://www.mdpi.com/journal/molecules
Movimento (porto alegre. Online)
http://www.seer.ufrgs.br/movimento
O mundo da saúde (online)

http://www.saocamilo-sp.br/novo/publicacoes/publicacaorevista.php?rev=s
Química nova (online)
http://quimicanova.sbq.org.br/
Revista de nutrição
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-5273&lng=en&nrm=iso
Revista de saúde pública (online)
http://www.fsp.usp.br/rsp/
Revista neurociências (online)
http://www.revistaneurociencias.com.br/
Revista ceres (online)
http://www.ceres.ufv.br/ojs/index.php/ceres



Revistas de Odontologia

Revista do colégio brasileiro de cirurgiões
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6991&lng=en&nrm=iso
Allergy (online)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(issn)1398-9995
Bmc cancer
https://bmccancer.biomedcentral.com/
Cadernos de saúde pública
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/
Dental traumatology
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(issn)1600-9657
Ciência & saúde coletiva
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/index_interno.php
Acta cirúrgica brasileira
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8650&lng=en&nrm=iso
Anais brasileiros de dermatologia
http://www.anaisdedermatologia.org.br/
Anais da academia brasileira de ciências
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=en&nrm=iso
Minerva stomatologica
http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-stomatologica/
Química nova
http://quimicanova.sbq.org.br/
Revista ceres
http://www.ceres.ufv.br/ojs/index.php/ceres
Ambiente construído
http://www.seer.ufrgs.br/ambienteconstruido
Interface
http://interface.org.br/
Physis. Revista de saúde coletiva
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=en&nrm=iso
Revista brasileira de cirurgia plástica
http://www.rbcp.org.br/
Revista de odontologia da unesp
http://www.revodontolunesp.com.br/

Rgo. Revista gaúcha de odontologia
http://www.revistargo.com.br/
Saúde e sociedade
http://www.revistas.usp.br/sausoc


Revistas de Enfermagem

Acta Paulista de Enfermagem –
http://www.epe.unifesp.br/acta/
ActaScientiarum. Health Sciences http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/index
Arquivos de Ciências da Saúde –
http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/online.html
Semina –
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio
SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas http://ead.eerp.usp.br/smad/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=c
ustom_assinatura
Revista Espaço para a Saúde http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel
Revista Arquivos de Ciências da Saúde da Unopar –
http://revistas.unipar.br/saude
Revista Eletrônica Gestão e Saúde http://www.gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude
Revista Saúde e Pesquisa –
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/saudpesq


Revistas e Livros de Gastronomia

Regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados, Portaria nº 42,
Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. (D.O.U., 16 de janeiro de 1998).
Http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_259_2002_COMP.pdf/9c8
16a4d-2dc7-48bf-80e4-e8891f640cf2
Regulamento técnico referente à informação nutricional complementar, Portaria nº
27, Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. (D.O.U., 16 de janeiro de
1998) Brasil.
Http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/394219/PORTARIA_27_1998.pdf/72db74
22-ee47-4527-9071-859f1f7a5f29
ORGANIZAÇÃO, Mundial da Saúde. Segurança básica dos Alimentos para
profissionais de saúde. São Paulo : Roca.2002.
Http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65992/2/WHO_SDE_PHE_FOS_99.1_por.pdf
PERNAMBUCO: SECRETARIA DE SAÚDE. Código Sanitário. PERNAMBUCO,
Recife,Secretaria de Saúde do Estado, 1976.
Http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/resol_2613_regionalizaca
o_cerest-_saude_do_trabalhador.pdf
Nutrinews
http://www.nutrinews.com.br/inews

Food service news
www.foodservicenews.com.b
Catering magazine
http://www.cateringmagazine.com/issues/
Cozinha profissional
http://www.cozinhaprofissional.com.br/listar_revista_todas.php
Engarrafador moderno
http://www.editoraaden.com.br/
Revista de turismo e patrimônio cultural
http://www.pasosonline.org/en/
Revista padaria 2000
http://www.padaria2000.com.br
Revista deguste
https://issuu.com/revistadeguste/docs/deguste_agosto_flip
Revista brasileira de viticultura e enologia
https://www.enologia.org.br/revista/
Código de conduta: das empresas do setor de alimentação fora do lar
file:///c:/users/atendbibantares/documents/codigo_conduta%20gastronomia.pdf
Revista gula: comer bem é a melhor vingança
http://gula.com.br/

