Curso de Química
Educação (Didática e Prática Pedagógica/Políticas Educacionais):
Avaliação: revista da avaliação da educação superior [Campinas]

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14144077&lng=pt&nrm=iso
Avisa lá
Cadernos CEDES

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01013262&lng=pt&nrm=iso
Cadernos de Pesquisa: revista de estudos e pesquisas em educação

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01001574&lng=pt&nrm=iso
Cadernos do Aplicação

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/iss
ue/archive
Ciência e educação

http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/archive.php
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15167313&lng=pt&nrm=iso
Comunicação e Educação

http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/Comedu/iss
ue/archive?issuesPage=2
http://www.eca.usp.br/comueduc/
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_issue
s&pid=0104-6829&lng=pt&nrm=iso
Educação (Porto Alegre)

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/faced/issue
/archive
Educação (São Paulo)
Educação e pesquisa

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15179702&lng=pt&nrm=iso
Educação e realidade

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/issue/
archive

Educação e sociedade: revista de ciência da educação

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01017330&lng=pt&nrm=iso
Educação em foco (Juiz de Fora)

http://www.ufjf.br/revistaedufoco/
Educação em revista (Porto Alegre)
Educação em revista (Belo Horizonte)

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01024698&lng=pt&nrm=iso
Educar em revista

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01044060&lng=pt&nrm=iso
Ensaio: pesquisa em educação em ciências

http://www.fae.ufmg.br/ensaio
Ensino em re-vista

http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/issue/archive
Escola pública
Espaço pedagógico
Estudos em avaliação educacional

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/index.html
Gestão educacional
Inter-ação: Revista da Faculdade de Educação da UFG

http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/archive
Jornal das Faculdades Milton Campos
Linhas críticas: revista semestral da Faculdade de Educação

http://seer.bce.unb.br./index.php/linhascriticas/
Nova escola
Perspectiva (Florianópolis)

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/arc
hive
Presença pedagógica
Presente!: revista de educação CEAP

http://www.ceap.org.br/
Pro-posicões

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01037307&lng=pt&nrm=iso

Revista Brasileira de Educação

http://www.anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14132478&lng=pt&nrm=iso
Revista brasileira de história da educação

http://www.sbhe.org.br/
Revista brasileira de política e administração da educação

http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-daanpae
Revista de educação ANEC
Revista do professor
Revista linha direta: inovação, educação, gestão

http://www.linhadireta.com.br/
Universidade e sociedade (Brasília)

http://antigo.andes.org.br/universidadeesociedade.htm
Avaliação: revista da avaliação da educação superior (Campinas)

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14144077&lng=pt&nrm=iso
Caderno Pedagógico (Lajeado)

http://www.univates.br/handler.php?module=univates_novo
&action=view&article=1728&univates_novodbname=univate
s_novo
Cadernos do Aplicação

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/iss
ue/archive
Contrapontos

http://www.univali.br/contrapontos
Dialogia

http://www4.uninove.br/mkt//dialogia.php
Diretor UDEMO: jornal do projeto pedagógico
Diretor UDEMO: revista do projeto pedagógic
Educação (São Paulo)
Educação em revista (Porto Alegre)
Educação marista
EI! Educação Internacional
Em aberto

http://www.publicacoes.inep.gov.br/
http://www.emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/a
rchive

Ensaio (Rio de Janeiro. 1993): avaliação e políticas públicas em educação

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01044036&lng=pt&nrm=iso
Ensino superior (São Paulo)
Escola pública
Guia das profissões do professor Wagner Horta
Guia de cursos superiores, tecnólogos e seqüenciais
Guia do estudante. Atualidades vestibular
Guia do estudante. Pós-graduação e MBA
Guia do estudante. Profissões vestibular
Informativo CONFENEN
Inter-ação: Revista da Faculdade de Educaçao da UFG

http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/archive
Jornal das Faculdades Milton Campos
Jornal dos professores
Movimento

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento
Perspectiva (Florianópolis): revista do Centro de Ciências da Educação

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/arc
hive
Plures – Humanidades: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação –
Mestrado

http://mestrado.mouralacerda.edu.br/
Prâksis: revista do ICHLA

http://www.feevale.br/acontece/publicacoes-feevale/revistapraksis
Revista brasileira de estudos pedagógicos

http://rbep.inep.gov.br
http://www.publicacoes.inep.gov.br/
Revista de educação PUC-Campinas
Revista iberoamericana de educación

http://www.rieoei.org/numeros_anteriores.htm
Revista linha direta: inovação, educação, gestão

http://www.linhadireta.com.br/
Revista TV escola: tecnologias na educação
História da educação

http://seer.ufrgs.br/asphe/issue/archive
Escrevendo juntos

http://www.alfabetizacao.org.br/aapas_site/publicacao.asp
Trajetória

http://www.alfabetizacao.org.br/aapas_site/publicacao.asp

Revista brasileira de educação médica

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01005502&lng=pt&nrm=iso
Revista Uniabeu - educação e saúde
Contexto e educação

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducaca
o
Revista da FAEEBA: educação & contemporaneidade

http://www.revistadafaeeba.uneb.br
Evidência: olhares e pesquisa em saberes educacionais
Integração (São Paulo): ensino, pesquisa, extensão

http://www.usjt.br/prppg/revista/numeros.php
Itec ciência
Revista científica FAESA
Revista de ciências da educação
Revista de educação pública

http://www.ie.ufmt.br/revista/
Pesquisa em educação ambiental

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_seria
l&pid=1980-1165&lng=pt&nrm=iso
Psicopedagogia (Psicologia da Educação):
Psicologia escolar e educacional

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14138557&lng=pt&nrm=iso
Paidéia: cadernos de psicologia e educação

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103863X&lng=pt&nrm=iso
Matemática:
Educação matemática pesquisa

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/issue/archive
Revista do professor de matemática
Zetetiké

http://www.fae.unicamp.br/zetetike/archive.php
Cálculo

Química/Tecnologia Química:
Eclética química

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01004670&lng=pt&nrm=iso
Journal of the brazilian chemical society

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01035053&lng=pt&nrm=iso
Química nova

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01004042&lng=pt&nrm=iso
Informativo CRQ-IV
Brazilian journal of chemical engineering

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01046632&lng=pt&nrm=iso
Revista brasileira de engenharia química

Biologia:
Acta biológica paranaense

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/acta/issue/archive?issues
Page=1#issues
Acta Scientiarum. Biological sciences

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciBiolSci/issue/a
rchive
Ciência e cultura

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_issues&pid
=0009-6725&lng=pt&nrm=iso
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=00740276&lng=pt&nrm=iso
http://memorias.ioc.fiocruz.br/past.html
Neotropical: biology and conservation

http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/neotropical/in
dex.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=13
1&menu_ativo=active_menu_sub&marcador=131
O Biólogo

http://www.crbio01.org.br/cms/index.php?fale=true2#inicio
Sitientibus. Série ciências biológicas

http://www2.uefs.br/revistabiologia/index.html

Anais da Academia Brasileira de Ciências

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=00013765&lng=pt&nrm=iso
Arquivos do Instituto Biológico

http://www.biologico.sp.gov.br/rev_arq_todos.php
Bioikos
Brazilian archives of biology and technology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15168913&lng=pt&nrm=iso
Brazilian journal of biology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15196984&lng=pt&nrm=iso
Brazilian journal of medical and biological research

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100879X&lng=pt&nrm=iso
Brazilian journal of microbiology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15178382&lng=pt&nrm=iso
Ciência hoje

http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/edicoesanteriores/revistas_view?b_start:int=100&-C=
Genetics and molecular biology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14154757&lng=pt&nrm=iso
Laes e haes
UNOPAR científica - Ciências biológicas e da saúde

http://www12.unopar.br/unopar/pesquisa/rcBiologicas.action
http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
Farmacologia:
Fármacos & medicamentos

http://www.farmacosemedicamentos.com.br/
Pharmácia brasileira
Revista de ciências farmacêuticas básica e aplicada

http://servbib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/issue/archive
Revista brasileira de farmacognosia

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102695X&lng=pt&nrm=iso

Revista da farmácia magistral
Revista Técnica do Farmacêutico

