LISTA DE PERIÓDICOS
LISTA DE PERIÓDICOS: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Cadernos CEDES: Centro de Estudos Educação e Sociedade
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101- 3262&nrm=iso (Acesso
gratuito)
Cadernos de Pesquisa: Revista de estudos e pesquisas em educação
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100- 1574/lng_pt/nrm_iso (Acesso
gratuito)
Ciência e Cultura: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009- 6725&lng=pt&nrm=iso (Acesso
gratuito)
Ciência e Educação: Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências, campus de Bauru
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516- 7313&nrm=iso&rep=&lng=pt (Acesso
gratuito)
CIVITAS – Revista de Ciências Sociais: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Programa de Pós
Graduação em Ciências Sociais da PUCRS
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/issue/current (Acesso controlado IES)
Conversas e Controvérsias: é um periódico da graduação do curso de Ciências Sociais da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e tem por finalidade a publicação de artigos, pesquisas e
resenhas dos alunos.
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/conversasecontroversias (Acesso controlado IES)
Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da USP
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517- 9702&lng=pt&nrm=iso (Acesso
gratuito)
Educação e Sociedade: Centro de Estudos Educação e Sociedade – Cedes
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101- 7330&lng=en&nrm=iso (Acesso
gratuito)
Educação por Escrito: tem como objetivo a divulgação de investigações de Programas de PósGraduação em Educação
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito (Acesso controlado IES)
Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências: A Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências é
publicação do Centro de Ensino de Ciências e Matemática – CECIMIG (www.fae.ufmg/cecimig), órgão
de pesquisa e extensão no ensino de ciências da Faculdade de Educação da UFMG
http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/user (Acesso controlado IES)

FACOL – FACULDADE ORÍGENES LESSA

1

LISTA DE PERIÓDICOS
ERIC – Education Reseouces Information Center – Base de dados especifica em educação.
http://www.eric.ed.gov/ (Acesso controlado IES)
Estudos Ibero-Americano: é um periódico com publicação semestral editado pelo Departamento e
pelo Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana (Acesso controlado IES)
Inclusão Social: é um periódico eletrônico semestral que publica trabalhos no âmbito da inclusão
social, com temas ligados a ações, programas, projetos, estudos e pesquisas voltadas à problemática
da inclusão dos cidadãos na sociedade da informação.
http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao/user (Acesso controlado IES)
INEP (BIBLIOTECA VIRTUAL)-Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
http://bve.cibec.inep.gov.br/web/guest/home (Acesso gratuito)
O Correio da UNESCO: de todos os periódicos publicados pelas Nações Unidas e seus institutos
especializados, O Correio da UNESCO tem sempre ocupado o primeiro lugar pelo número de seus
leitores e pela gama de sua audiência, conforme citado, em 1988, pelo jornalista americano Sandy
Koffler, fundador e primeiro editor-chefe do Correio
http://www.unesco.org/new/pt/unesco-courier/ (Acesso gratuito)
Política & Sociedade é uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política da Universidade Federal de Santa Catarina
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/index (Acesso controlado IES)

Revista Cadernos do Aplicação: constitui um espaço aberto, flexível e sistemático para o registro de
reflexões sobre práticas de ensino, pesquisa e extensão, realizadas por alunos e professores da Educação
Básica do Colégio de Aplicação ou de outras instituições educativas de mesma finalidade.
http://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao/user/register?existingUser=1 (Acesso controlado IES)
Revista Educação & Realidade: Periódico em Educação que reúne artigos de diferentes aportes teóricos
com temas ligados a vários campos do conhecimento, em sintonia com os debates que acontecem no
meio acadêmico nacional e internacional. Classificada comorevista A2 pelo Qualis-Capes.
http://www.ufrgs.br/edu_realidade/ (Acesso controlado IES)
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.
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/user (Acesso controlado IES)
Revista Educação Especial: editada pela Universidade Federal de Santa Maria, objetiva veicular somente
artigos inéditos na área da Educação Especial
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/educacaoespecial/user (Acesso controlado IES)
Revista Educação: destina-se à publicação de trabalhos inéditos e originais na área de Educação,
resultantes de pesquisas e práticas educativas refletidas teoricamente. A Revista é organizada em
sessões de Dossiê, Demanda Contínua e Resenha.
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao (Acesso controlado IES)
FACOL – FACULDADE ORÍGENES LESSA

2

LISTA DE PERIÓDICOS
Revista MOMENTO - Diálogos em Educação: A Revista MOMENTO - Diálogos em Educação, sediada no
Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) direciona-se para publicação de
artigos científicos inéditos de professores e pesquisadores de instituições de educação
http://www.seer.furg.br/momento/about/editorialPolicies#focusAndScope/ (Acesso controlado IES)
Revista PSICO: Periódico trimestral que publica trabalhos inéditos em Psicologia e áreas afins, nas
modalidades de: pesquisa empírica, revisão sistemática de literatura e resenha de livro, nos idiomas
Português, Inglês e Espanhol
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico (Acesso controlado IES)
Revista PEDAGOGIA EM AÇÃO é uma revista do Curso de Pedagogia da PUC Minas
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao
Cadernos de Pedagogia UFSCAR
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp
Revista Lusófona de Educação SCIELO Portugal
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=1645-7250&lng=pt&nrm=iso
PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES
http://www.periodicos.capes.gov.br/
REVISTA EDUCAÇÃO
http://www.revistaeducacao.com.br
Revista Educação & Realidade
http://www.ufrgs.br/edu_realidade/
Períodico Educação Porto Alegre PUCRS
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/index
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