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@GRH 2034-9130 2295-9149 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração
Gestão de Recursos 

Humanos
Revista científica internacional que visa promover a excelência na 
pesquisa de língua francesa em gestão de recursos humanos.

De Boeck Supérieur online

A Contrario 1660-7880 1662-8667 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Revista interdisciplinar de ciências sociais. BSN Press online

Acta Alimentaria 0139-3006 1588-2535 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Microbiologia Publica artigos e comunicações sobre ciência e tecnologia de alimentos. Akadémiai Kiadó online

Acta Cytologica 0001-5547 1938-2650 FCM Biomédicas Medicina Histologia Periódico de Citologia Clínica e Citopatologia. Karger online

Acta Horticulturae 0567-7572 2406-6168 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Indústria floral

Série revisada por pares, principalmente os anais dos Simpósios ISHS e 
do Congresso Internacional de Horticultura.

International Society for 
Horticultural Science

online

Acta Odontologica Scandinavica 0001-6357 1502-3850 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
Apresenta a pesquisa odontológica nos países escandinavos a um fórum 
internacional.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Acta Oncologica 0284-186X 1651-226X FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Abrange todos os campos da pesquisa clínica do câncer, incluindo 
enfermagem do câncer e aspectos psicológicos e sociais do câncer.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Acta Oto-Laryngologica 0001-6489 1651-2251 FCM Biomédicas Medicina Otorrinolaringologia
Apresenta artigos originais de interesse de pesquisa básica relacionados 
a questões clínicas em questão, bem como estudos clínicos na área de 
otorrinolaringologia e disciplinas relacionadas.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Acta Radiologica 0284-1851 1600-0455 FCM Biomédicas Medicina Radiologia
Abrange imagens médicas e todas as variedades de radiologia clínica e 
experimental. Em oncologia: radioterapia, radiobiologia e física.

Sage online

Actes de la Recherche en Sciences Sociales 0335-5322 1955-2564 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Abrange sociologia, etnologia, psicologia social, psicologia, história 
social, sociolinguística, economia do consumo e bens simbólicos, etc.

Editions du Seuil online

Actualités en Analyse Transactionnelle 1377-8935 2272-060X SBU-pacote Biomédicas Psicologia Análise transacional
Oferece artigos nas áreas de psicologia, psicoterapia, organização, 
educação e serviço social.

Institut Français d´Analyse 
Transactionnelle

online

https://www.cairn.info/revue-agrh1.htm
http://www.cairn.info/revue-a-contrario.htm
https://akjournals.com/view/journals/066/066-overview.xml
https://www.karger.com/Journal/Home/254338
http://www.actahort.org/
https://www.tandfonline.com/loi/iode20
https://www.tandfonline.com/loi/ionc20
https://www.tandfonline.com/loi/ioto20
https://journals.sagepub.com/loi/acr
https://www.persee.fr/collection/arss
https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle.htm


Actuel Marx 0994-4524 1969-6728 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Comunismo e 

socialismo
Abrange os aspectos filosóficos, econômicos, históricos, sociais e 
literários do marxismo.

Presses Universitaires de 
France

online

Adolescence 0751-7696 1969-6736 SBU-pacote Biomédicas Medicina Adolescente
Revista de referência no campo da psicanálise, da psicopatologia e das 
ciências humanas dedicadas à adolescência.

GREUPP online

Advances in Agronomy 0065-2113 2213-6789 IB Biomédicas Biologia Agronomia
Abrange as pesquisas mais recentes em agronomia e tópicos atuais de 
interesse para agrônomos, bem como cientistas de culturas e solo.

Elsevier Science online

Advances in Cancer Research 0065-230X 2162-5557 IB Biomédicas Biologia Oncologia Avanços na pesquisa do câncer. Elsevier Science online

Advances in Carbohydrate Chemistry and 
Biochemistry 0065-2318 IB Biomédicas Biologia Química

Fornece artigos críticos e integradores escritos por especialistas em 
pesquisa que integram aspectos industriais, analíticos e tecnológicos da 
bioquímica, química orgânica e metodologia de instrumentação no 
estudo de carboidratos. Os artigos fornecem uma interpretação 
definitiva do status atual e tendências futuras na química e bioquímica 
dos carboidratos.

Elsevier Science online

Advances in Immunology 0065-2776 1557-8445 IB Biomédicas Biologia Microbiologia
Apresenta desenvolvimentos atuais e revisões em imunologia, incluindo 
mecanismos de ativação molecular e celular, filogenia e evolução 
molecular e modalidades clínicas.

Elsevier Science online

Advances in Inorganic Chemistry 0898-8838 IQ Exatas Química Química Inorgânica
Apresenta análises abrangentes do progresso atual em todas as áreas 
dentro da química inorgânica, desde estudos bioinorgânicos a estudos 
de estado sólido.

Elsevier Science online

Advances in Insect Physiology 0065-2806 IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes Abrange todos os aspectos da fisiologia dos insetos. Elsevier Science online

Advances in Mathematics of Communications 1930-5346 1930-5338 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Comunicação 
Matemática

Abrange todas as áreas da matemática e ciência da computação que são 
relevantes para aplicações em tecnologia de comunicação.

American Institute of 
Mathematical Sciences

online

Advances in Pharmacology 1054-3589 1557-8925 IB Biomédicas Biologia
Farmácia e 

farmacologia
Enfatiza as bases moleculares da ação da droga, tanto aplicada quanto 
experimental.

Elsevier Science online

Advances in Physics 0001-8732 1460-6976 IFGW Exatas Física Física
Abrange avanços recentes centrados em torno da física da matéria 
condensada.

Taylor & Francis online

Advances in Protein Chemistry and Structural 
Biology 1876-1623 IB Biomédicas Biologia Química Orgânica

Abrange a estrutura e função de todos os principais elementos 
associados à transcrição de proteínas.

Elsevier Science online

https://www.cairn.info/revue-actuel-marx.htm
https://www.cairn.info/revue-adolescence.htm
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-agronomy
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-cancer-research
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-carbohydrate-chemistry-and-biochemistry
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-carbohydrate-chemistry-and-biochemistry
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-immunology
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-inorganic-chemistry
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-insect-physiology
https://www.aimsciences.org/journal/1930-5346
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-pharmacology
https://www.tandfonline.com/loi/tadp20
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-protein-chemistry-and-structural-biology
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-protein-chemistry-and-structural-biology


Africultures: la revue de reference des cultures 
africaines 1276-2458 2271-1732 SBU-pacote Artes e Humanidades

Filosofia e Ciências 
Humanas

África Revisão das culturas africanas Africultures online

Afrique Contemporaine 0002-0478 1782-138X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Diplomacia e Relações 

Internacionais
Analisa importantes eventos políticos, econômicos, sociais e culturais na 
África Subsaariana, Madagascar e nas ilhas do Oceano Índico.

De Boeck Supérieur online

Afrique et Histoire 1764-1977 1776-2766 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Africana

Revista internacional dedicada à África e suas interfaces marítimas 
(Oceanos Atlântico e Índico, Mar Vermelho, Mediterrâneo) que publica 
estudos cobrindo o Magrebe e a África Subsaariana, da Antiguidade ao 
período contemporâneo.

Verdier online

Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry 1465-4253 2156-4914 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes
Artes e 

entretenimento

Periódico de arte contemporânea, fornecendo um fórum para uma 
análise aprofundada do contexto da arte e buscando inspirar os artistas 
a ver a arte como uma agência de mudança.

University of Chicago Press online

Agone 1157-6790 1953-7999 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História, política e 

sociologia
A revista Agone se dedica à publicação de artigos sobre história, política, 
sociologia e filosofia. 

Agone online

Agora Débats/Jeunesses 1268-5666 1968-3758 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
O periódico pretende aprofundar conhecimentos sobre os jovens, suas 
situações, seus estilos de vida, seu ambiente, as relações que mantêm 
com outras gerações.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

American Art 1073-9300 1549-6503 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Artes Visuais, museus

Artigos interdisciplinares que abrangem todos os aspectos da herança 
visual da América, incluindo as tradicionais artes plásticas, artes 
decorativas e artesanato, arquitetura e paisagismo, fotografia, filme e 
vídeo e design comercial e gráfico.

University of Chicago Press online

American Journal of Clinical Pathology 0002-9173 1943-7722 FCM Biomédicas Medicina Patologia
Cobertura revisada por pares de tópicos em patologia clínica e 
anatômica.

Oxford University Press online

American Journal of Education 0195-6744 1549-6511 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Artigos originais e resenhas de livros sobre teoria, metodologia e 
filosofia da educação.

University of Chicago Press online

American Journal of Enology and Viticulture 0002-9254 1943-7749 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Indústria de bebidas Examina a produção de uvas e a pesquisa de vinificação.
American Society for 

Enology and Viticulture
online

American Journal of Gastroenterology 0002-9270 1572-0241 FCM Biomédicas Medicina Gastroenterologia
Artigos originais práticos e clinicamente orientados e revisões 
importantes de tópicos atuais em gastroenterologia, para 
gastroenterologistas e internistas.

Wolters Kluwer online

American Journal of Human Genetics 0002-9297 1537-6605 FCM Biomédicas Medicina Genética e Genômica

Registro de pesquisas e análises relacionadas à hereditariedade no 
homem e à aplicação de princípios genéticos em medicina, psicologia, 
antropolgia e ciências sociais, bem como em áreas relacionadas da 
biologia molecular e celular.

Elsevier online

https://www.cairn.info/revue-africultures.htm
https://www.cairn.info/revue-africultures.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/aft
https://www.cairn.info/revue-agone.htm
https://www.persee.fr/collection/agora
https://www.journals.uchicago.edu/loi/amart
https://academic.oup.com/ajcp/issue
https://www.journals.uchicago.edu/loi/aje
https://www.ajevonline.org/content/by/year
https://journals.lww.com/ajg/pages/default.aspx
https://www.cell.com/AJHG/home


American Journal of Nephrology 0250-8095 1421-9670 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia
Tem como objetivo prestar o atendimento clínico a pacientes adultos e 
pediátricos em nefrologia.

Karger online

American Journal of Physics 0002-9505 IFGW Exatas Fisica
Educação - métodos 
de ensino e currículo

Apresenta artigos dedicados aos aspectos educacionais e culturais da 
física.

AIP/AAPT online

American Journal of Sociology 0002-9602 1537-5390 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Apresenta artigos, artigos de revisão e um número substancial de 
resenhas de livros em todas as áreas da sociologia.

University of Chicago Press online

American Naturalist 0003-0147 1537-5323 IB Biomédicas Biologia Biologia
Manuscritos, breve discussão, crítica e comentário dedicado à unificação 
conceitual das ciências biológicas publicados para membros da American 
Society of Naturalists.

University of Chicago Press online

American Philosophical Quarterly 0003-0481 2152-1123 FE Artes e Humanidades Educação Religião e filosofia
Artigos autossuficientes em inglês por filósofos de qualquer país sobre 
qualquer aspecto da filosofia.

University of Illinois Press online

American Political Thought 2161-1580 2161-1599 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência Política e 

Estudos

O foco está em textos clássicos e autores da tradição política americana 
e com ideias políticas-chave, como democracia, constitucionalismo, 
igualdade, liberdade, cidadania, identidade política e o papel do estado.

University of Chicago Press online

American Statistician 0003-1305 1537-2731 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Artigos gerais, pesquisas e comentários sobre materiais de ensino, 
análises de software de computação estatística, prática estatística e 
novos desenvolvimentos em computação estatística publicados pela 
American Statistical Association.

Taylor & Francis online

Amphibia-Reptilia 0173-5373 1568-5381 IB Biomédicas Biologia Zoologia

Um periódico multidisciplinar dedicado a todos os aspectos da 
herpetologia, para disseminar conhecimento e idéias entre especialistas 
em assuntos como tecnologia bioquímica em pesquisa herpetológica 
para microscopia eletrônica.

Brill Publ. online

Analyse Freudienne Presse 1253-1472 1969-6744 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Esta resenha se propõe a dar a “oportunidade de pensar” e a reabrir o 
debate sobre as questões cruciais da psicanálise de nosso tempo.

ERES online

Analytical Letters 0003-2719 1532-236X IQ Exatas Química Química Analítica
Relatórios sobre avanços recentes em todas as áreas da química 
analítica.

Taylor & Francis online

Ancient Philosophy 0740-2007

2154-4689

IFCH Artes e Humanidades Filosofia e Ciências 
Humanas

Filosofia Antiga
Revista revisada por pares dedicada à publicação de artigos originais, 
discussões e resenhas na filosofia e ciência grega e romana antiga. 

Philosophy Documentation 
Center

online

Anesthesia Progress 0003-3006 1878-7177 FOP Biomédicas Odontologia
Odontologia, 

Anestesiologia

Dedicado a fornecer uma melhor compreensão dos avanços que estão 
sendo feitos na arte e na ciência do controle da dor e da ansiedade em 
odontologia.

Allen Press online

https://www.karger.com/Journal/Home/223979
https://aapt.scitation.org/journal/ajp
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ajs
https://www.journals.uchicago.edu/loi/an
https://www.jstor.org/journal/amerphilquar
https://www.journals.uchicago.edu/loi/apt
https://www.tandfonline.com/loi/utas20
https://brill.com/view/journals/amre/amre-overview.xml
https://www.cairn.info/revue-analyse-freudienne-presse.htm
https://www.tandfonline.com/loi/lanl20
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=ancientphil&fq=ancientphil/Volume/8959%7C41/8998%7CIssue:%202/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/374/%20/%20https:/meridian.allenpress.com/anesthesia-progress/issue/browse-by-year


Animal Production Science 1836-0939 1836-5787 SBU-pacote Tecnológicas Engenharia de Alimentos Agricultura e Pecuária
Seus artigos enfocam a melhoria da produção animal e de alimentos e as 
questões sociais e econômicas que influenciam os produtores primários

CSIRO Publishing online

Annales de Bretagne et des Pays de l?Ouest 0399-0826 2108-6443 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

Visa divulgar obras históricas particularmente concernentes ao Oeste da 
França, mas sem nenhuma exclusividade.

Presses Universitaires de 
Rennes

online

Annales de Démographie Historique 0066-2062 1776-2774 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Demografia

Publica pesquisas internacionais em francês e inglês sobre a história, ou 
melhor, as histórias, da população e da família, como “eles se 
apresentam hoje: obras preocupadas com seus métodos e suas 
categorias de análise, abordagens amplamente abertas à história social 
e à história da saúde, atentas às contribuições da antropologia e 
também da economia.

Editions Belin online

Annales de Géographie 0003-4010 1777-5884 IG Exatas Geociências Geografia e Cartografia
Revista generalista de referência, posiciona-se na interface das 
diferentes correntes da geografia, destacando a diversidade dos temas, 
abordagens e métodos da disciplina. 

Armand Collin online

Annales de Normandie 0003-4134 2261-4427 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

Hospeda artigos sobre história, história da arte, arqueologia, etnografia, 
geografia, linguística e literatura sobre a Normandia e os mundos 
normandos. 

Association Les Annales de 
Normandie

online

Annales des Mines ; Gérer et Comprendre 0295-4397 2271-7943 IG Exatas Geociências
Gestão, Mineração e 

Recursos Minerais
Discute a gestão, administração e organização de empresas. Publica 
estudos e depoimentos de instrutores e executivos.

Editions Eska online

Annales des Mines ; Realités Industrielles 1148-7941 2271-7978 IG Exatas Geociências Negócios
Visa encontrar os fios comuns nos aspectos tecnológicos, econômicos e 
sociais dos negócios e da indústria e na gestão de empresas.

Editions Eska online

Annales des Mines ; Responsabilité et 
Environnement 1268-4783 2271-8052 IG Exatas Geociências

Mineração e Recursos 
Minerais

Esta série reúne, na medida do possível, os vários pontos de vista e 
análises susceptíveis de constituir a base de escolhas industriais e 
políticas equilibradas quanto às suas consequências em termos 
ambientais e de riscos.

Editions Eska online

Annales Histoire Sciences Sociales 0395-2649 1953-8146 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

humanas
Ilustram a pesquisa histórica do que há de mais inovador. Éditions de l´EHESS online

Annales Historiques de l?Électricité 1762-3227 2272-8023 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Tecnologia

Apresenta a um público amplo as pesquisas atuais no campo da história 
da eletricidade.

Victoires Éditions online

Annales Historiques de la Révolution Française 0003-4436 1952-403X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

A revista publica obras inéditas e documentos dedicados a um período 
revolucionário compreendido em um amplo espaço e cronologia, que 
nos permitem abranger todos os movimentos revolucionários que 
afetaram o mundo entre as décadas de 1770 e 1830.

Armand Collin online

Annals of Allergy, Asthma, and Immunology 1081-1206 1534-4436 IB Biomédicas Biologia Asma e alergia
Contém relatos de casos, revisões, relatórios de pesquisas originais, 
breves resumos de artigos publicados em outros lugares e resumos 
apresentados na reunião anual do colégio.

Elsevier online

https://www.publish.csiro.au/an/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest.htm
https://www.persee.fr/collection/adh
https://www.persee.fr/collection/geo
https://www.persee.fr/collection/annor
http://www.annales.org/gc/2021/gc_145_09_21.html
http://www.annales.org/ri/2021/ri_aout_2021.html
http://www.annales.org/re/2021/re_103_juillet_2021.html
http://www.annales.org/re/2021/re_103_juillet_2021.html
https://www.persee.fr/collection/ahess
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-l-electricite.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm
https://www.journals.elsevier.com/annals-of-allergy-asthma-and-immunology


Annals of Applied Probability 1050-5164 2168-8737 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Publica pesquisas de alta qualidade refletindo as várias facetas da 
Probabilidade Aplicada contemporânea.

Institute of Mathematical 
Statistics

online

Annals of Association of American Geographers 0004-5608 1467-8306 IG Exatas Geociências Geografia e Cartografia
Abrange os principais artigos de pesquisa e resenhas de livros 
aprofundadas para todos os campos da geografia.

Taylor & Francis online

Annals of Entomological Society of America 0013-8746 1938-2901 IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes

Concentra-se nos aspectos básicos da biologia dos artrópodes. Os 
artigos são divididos nas seguintes seções: sistemática, ecologia e 
biologia populacional, biologia de artrópodes, fisiologia, bioquímica e 
toxicologia, morfologia, histologia e estrutura fina, genética, 
comportamento.

Oxford University Press online

Annals of Human Biology 0301-4460 1464-5033 IB Biomédicas Biologia Ciências da Vida Fornece pesquisa em biologia de populações humanas.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Annals of Mathematics 0003-486X 1939-8980 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Annals of Mathematics, um jornal distinto de artigos de pesquisa em 
matemática pura, foi fundado em 1884.

Princeton University Press online

Annals of Probability 0091-1798 2168-894X IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos informativos relevantes para a teoria da probabilidade 
e estatística e suas aplicações.

Institute of Mathematical 
Statistics

online

Annals of Science 0003-3790 1464-505X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência Lida com o desenvolvimento da ciência desde o Renascimento. Taylor & Francis online

Annals of Statistics 0090-5364 2168-8966 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos de pesquisa da mais alta qualidade, refletindo as 
várias facetas das estatísticas contemporâneas.

Institute of Mathematical 
Statistics

online

Année Sociologique 0066-2399 1969-6760 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Abrange muitas áreas e disciplinas em sociologia, metodologia e 
antropologia.

Presses Universitaires de 
France

online

Annuel de l´APF (L’enfant de la psychanalyse) 1964-5007 2426-5489 SBU-pacote Artes e Humanidades Ciências Humanas Psicologia Aborda temas relacionados a psicologia infantil
Presses Universitaires de 

France
online

Anthropological Index IFCH Artes e Humanidades Antropologia
Resumos; bibliografias; 

estatísticas; serviços 
de resumo e indexação

Contém cerca de 70.000 artigos de periódicos publicados em todo o 
mundo que cobrem todos os aspectos da antropologia, arqueologia, 
etnografia e linguística.

Royal Anthropological 
Institute

online

Apeiron ; Journal for Ancient Philosophy and 
Science 0003-6390 2156-7093 CLE Artes e Humanidades

Lógica, Epistemologia e 
História da Ciência

Filosofia Antiga
Concentra-se em tópicos na área da antiga história intelectual greco-
romana.

De Gruyter online

https://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-probability/issues
http://www.tandfonline.com/toc/raag20/current
https://academic.oup.com/aesa/issue/92/1
https://www.tandfonline.com/loi/iahb20
https://annals.math.princeton.edu/
https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/issues
https://www.tandfonline.com/loi/tasc20
https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/issues
https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique.htm
https://www.cairn.info/revue-annuel-de-l-apf-2018-1.htm
https://aio.therai.org.uk/aio.php
https://www.degruyter.com/journal/key/APEIRON/html
https://www.degruyter.com/journal/key/APEIRON/html


Aphasiology 0268-7038 1464-5041 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Neurologia
Preocupado com todos os aspectos do comprometimento da linguagem 
e distúrbios relacionados resultantes de danos cerebrais.

Taylor & Francis online

Applicable Analysis 0003-6811 1563-504X IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Refere-se a análises aplicadas ou potencialmente aplicáveis   à solução 
de problemas científicos, técnicos, de engenharia e sociais.

Taylor & Francis online

Applied Mechanics and Materials 1660-9336 1662-7482 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia de 

Materiais

Inclui anais de conferências internacionais, workshops e simpósios e 
cobre tópicos de interesse atual em todas as áreas da mecânica e 
tópicos relacionados à ciência dos materiais.

Trans Tech Publications online

Applied Physics Express 1882-0778 1882-0786 IFGW Exatas Física Física
Fornece relatórios rápidos, atualizados e concisos sobre novas 
descobertas em física aplicada.

IOP - Institute of Physics online

Applied Spectroscopy Reviews 0570-4928 1520-569X IQ Exatas Química Química
Preocupado com as informações mais recentes sobre os princípios, 
métodos e aplicações de todos os diversos ramos da espectroscopia.

Taylor & Francis online

Approche Centrée sur la Personne. Pratique et 
Recherche 1774-5314 1961-8670 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

Este jornal francófono internacional é um vetor de informação, 
conscientização e promoção da Abordagem Centrada na Pessoa. A 
intenção é refletir a vida dessa abordagem em seus vários campos de 
aplicação. 

ACP-PR online

ArchéoSciences 1960-1360 2104-3728 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia

Contém artigos, em francês ou inglês, sobre qualquer pesquisa original e 
inédita que trata da aplicação de várias técnicas científicas para a 
resolução de problemas arqueológicos ou para o desenvolvimento de 
novos métodos. 

Presses Universitaires de 
Rennes

online

Archives de Philosophie 0003-9632 1769-681X FE Artes e Humanidades Educação Religião e Filosofia

A revisão visa, por um lado, fornecer informações histórico-críticas e 
problematizantes sobre a história da filosofia, e, por outro, atentar no 
campo filosófico atual, para novas formas de questionamento, bem 
como para 'propostas de novos caminhos. 

Centre Sèvres online

Archives de Politique Criminelle 0242-5637 2105-2670 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Na interseção do direito penal e outros sistemas de sanções, 
criminologia, filosofia, história e sociologia, a política criminal tem sua 
revisão.

Editions A Pédonre online

Archives de Sciences Sociales des Religions 0335-5985 1777-5825 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Discute uma variedade de tópicos, incluindo metodologia, 
epistemologia, abordagens científicas das religiões, sociologia das 
religiões e novos movimentos religiosos.

Éditions de l´EHESS online

Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du 
Moyen Âge 0373-5478 2109-9529 SBU-pacote Artes e Humanidades

Filosofia e Ciências 
Humanas

Religião e Filosofia
Publicação histórica anual dedicada ao estudo do pensamento medieval 
e à história literária de seus escritos.

J. Vrin online

Archives Juives 0003-9837 1965-0531 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Constitui um centro unificador para historiadores do judaísmo e 
também um espaço de intercâmbio com pesquisadores históricos 
especializados em outras áreas.

Les Belles Lettres SA online

https://www.tandfonline.com/loi/paph20
https://www.tandfonline.com/loi/gapa20
https://www.scientific.net/AMM
https://iopscience.iop.org/journal/1882-0786
https://www.tandfonline.com/loi/laps20
https://www.cairn.info/revue-approche-centree-sur-la-personne.htm
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https://www.cairn.info/revue-archeosciences.htm
https://www.jstor.org/journal/archphil
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle.htm
https://www.jstor.org/journal/archscisocrel
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-juives.htm


Archives of American Art Journal 0003-9853 2327-0667 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Artes visuais
Tópicos sobre artistas americanos e seu trabalho, coleta de atividades 
nos diferentes centros da área e arquivos de informações.

University of Chicago Press online

Archives of Physiology and Biochemistry 1381-3455 1744-4160 IB Biomédicas Biologia Bioquímica, Fisiologia
Publica artigos sobre aspectos moleculares, bioquímicos e celulares das 
doenças metabólicas.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Art Documentation: Journal of the Art Libraries 
Society of North America 0730-7187 2161-9417 SBU-pacote Artes e Humanidades

Filosofia e Ciências 
Humanas

Bibliotecas de artes
Contém artigos relevantes para a biblioteconomia de arte e curadoria de 
recursos visuais.

University of Chicago Press online

Art Education 0004-3125 2325-5161 FE Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Artes Visuais, Ensino e 

Instrução

Artigos, relatórios especiais e edições temáticas sobre todos os aspectos 
da educação artística publicados pela National Art Education 
Association.

Taylor & Francis online

Astronomy and Astrophysics 0004-6361 1432-0746 IFGW Exatas Física Astronomia
Abrange aspectos teóricos, observacionais e instrumentais da 
astronomia e astrofísica.

EDP Sciences online

Australasian Journal of Philosophy 0004-8402 1471-6828 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Publica artigos, discussões, notas críticas e resenhas de livros, 
principalmente sobre questões contemporâneas na filosofia anglo-
americana e australiana.

Taylor & Francis online

Australian Health Review 0156-5788 1449-8944 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Administração e 
Gestão Médica

Tem como objetivo apoiar e melhorar o setor de saúde pública da 
Austrália e facilita a colaboração entre médicos, acadêmicos, 
formuladores de políticas, administradores e políticos.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Botany 0067-1924 1444-9862 IB Biomédicas Biologia Botânica

Publica pesquisas originais em ciências vegetais: ecologia e ecofisiologia, 
biologia da conservação e biodiversidade, biologia e gestão florestal, 
biologia celular e molecular, paleobotânica, biologia reprodutiva e 
genética, micologia e patologia e estrutura e desenvolvimento.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Chemistry 0004-9425 1445-0038 IQ Exatas Química Química
Abrange todas as áreas da ciência química e tecnologia: síntese, 
estrutura, novos materiais, macromoléculas, química supramolecular, 
química biológica e nanotecnologia.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Primary Health 1448-7527 1836-7399 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e Medicina

Abrange questões que influenciam os serviços de saúde comunitários e 
os cuidados primários de saúde. O foco está na integração da teoria e 
prática na saúde primária, utilizando perspectivas de uma variedade de 
disciplinas.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Zoology 0004-959X 1446-5698 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Abrange todos os ramos da zoologia, incluindo anatomia, fisiologia, 
genética, comportamento, ecologia e zoogeografia.

CSIRO Publishing online

Australian Mammalogy 0310-0049 1836-7402 SBU-pacote Tecnológicas Engenharia Agrícola Agricultura e Pecuária
Fornece artigos de pesquisa e notas sobre todos os aspectos da biologia 
dos mamíferos da Australásia.

CSIRO Publishing online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/aaa
https://www.tandfonline.com/loi/iarp20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/adx
https://www.journals.uchicago.edu/loi/adx
https://www.tandfonline.com/loi/uare20
https://www.aanda.org/component/issues/?task=all&Itemid=122
https://www.tandfonline.com/loi/rajp20
https://www.publish.csiro.au/ah/content%20/%20https:/www.proquest.com/publication/33961
https://www.publish.csiro.au/bt/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/ch/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/py/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/zo/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/am


Australian Systematic Botany 1030-1887 1446-4701 SBU-pacote Biomédicas Biologia Botânica
Fornece artigos e análises críticas relacionadas a todos os aspectos da 
biogeografia e evolução de todos os grupos de plantas.

CSIRO Publishing online

Autrepart 1278-3986 2109-9561 IG Exatas Geociências
Ciências Sociais e 

Humanas
Promover a reflexão sobre as sociedades do Sul para melhor 
compreender sua dinâmica contemporânea e mostrar sua diversidade.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Avian Pathology 0307-9457 1465-3338 IB Biomédicas Biologia
Medicina veterinária, 

pássaros

Publica material original relevante para todo o campo de doenças 
infecciosas e não infecciosas de aves e todas as outras aves, incluindo 
infecções que podem ser de importância zoonótica / de origem 
alimentar.

Taylor & Francis online

Biofouling: the Journal of Bioadhesion and Biofilm 
Research

0892-7014 1029-2454 IQ Exatas Química
Engenharia de 

Materiais, 
Microbiologia

Fornece um fórum para a publicação de trabalhos puros e aplicados 
sobre incrustação microbiana, vegetal ou animal e seu controle, bem 
como estudos de todos os tipos sobre bioadesão.

Taylor & Francis online

Biological Rhythm Research 0929-1016 1744-4179 IB Biomédicas Biologia Ciências da Vida

Publica artigos originais de pesquisa científica, artigos de revisão, notas 
curtas sobre pesquisas em andamento, resenhas de livros, resumos de 
atividades, simpósios e congressos de organizações nacionais e 
internacionais que lidam com fenômenos rítmicos.

Taylor & Francis online

Biophysical Journal 0006-3495 1542-0086 IFGW Exatas Física Biofísica
Fornece relatórios sobre os mais recentes desenvolvimentos teóricos e 
experimentais em pesquisa biofísica.

Elsevier online

Bioscience 0006-3568 1525-3244 IB Biomédicas Biologia Ciência
Apresenta artigos que tratam dos avanços atuais no campo das ciências 
biológicas para pesquisadores, administradores e professores.

Oxford University Press online

Bird Study 0006-3657 1944-6705 IB Biomédicas Biologia Pássaros
Cobertura revisada por pares de ornitologia de campo, incluindo 
padrões de distribuição e abundância, movimentos, preferência de 
habitat e técnicas para marcação e rastreamento de pássaros.

Taylor & Francis online

Blood 0006-4971 1528-0020 FCM Biomédicas
Bioquímica / Biologia / 

Ciências Médicas
Citologia e histologia; 

hematologia
Publica artigos originais relacionados a todas as fases da hematologia

American Society of 
Hematology

online

BMJ ; British Medical Journal [International  Edition] 0959-8146 1756-1833 FCM Biomédicas Medicina Ciências Médicas

Dedicado a ajudar médicos e outros tomadores de decisão de todos os 
aspectos da medicina a tomar melhores decisões que melhoram os 
resultados para os pacientes; inclui as principais notícias médicas, 

editoriais confiáveis   e debates tópicos sobre saúde internacional.

BMJ online

Bone Marrow Transplantation 0268-3369 1476-5365 SBU-pacote Biomédicas Medicina Transplantação
Apresenta artigos revisados   por pares cobrindo todos os aspectos do 
transplante clínico e básico de células-tronco hemopoiéticas.

Springer Nature online

Brazilian Journal of Probability and Statistics 0103-0752 2317-6199 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Fornece um fórum internacional para assuntos de interesse geral para 
probabilistas e estatísticos, promove aplicações de métodos 
probabilísticos e estatísticos em campos amplos e promove o estudo de 
técnicas estatísticas.

Institute of Mathematical 
Statistics

online

https://www.publish.csiro.au/sb
https://www.cairn.info/revue-autrepart.htm
https://www.tandfonline.com/loi/cavp20
https://www.tandfonline.com/loi/gbif20
https://www.tandfonline.com/loi/gbif20
https://www.tandfonline.com/loi/nbrr20
https://www.cell.com/biophysj/home
https://academic.oup.com/bioscience
https://www.tandfonline.com/loi/tbis20
https://ashpublications.org/blood
https://www.bmj.com/archive
https://www.nature.com/bmt/volumes
https://projecteuclid.org/journals/brazilian-journal-of-probability-and-statistics


British Dental Journal 0007-0610 1476-5373 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia

Apresenta artigos sobre tópicos clínicos e práticos, incluindo 
atualizações clínicas, técnicas clínicas básicas e originais, informações 
factuais sobre questões clínicas, políticas e de gestão e artigos de 'como 
fazer'.

Springer Nature online

British Journal of Cancer 0007-0920 1532-1827 FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Publica artigos e comunicações curtas de cientistas, pesquisadores e 
oncologistas em todo o mundo. Além disso, publica relatórios sobre 
conferências e simpósios nacionais e internacionais selecionados.

Springer Nature online

BSHM Bulletin: Journal of British Society for History of 
Mathematics

1749-8430 1749-8341 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Matemática

Tem como objetivo promover a investigação em história da matemática 
e incentivar a sua utilização em todos os níveis da educação matemática. 
Publica artigos e relatórios sobre uma variedade de tópicos históricos.

Taylor & Francis online

Building Research and Information 0961-3218 1466-4321 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Construção e 

edificação

Dedicado à comunicação eficaz do progresso internacional no campo da 
pesquisa em construção. Contém um editorial que relata novas 
iniciativas de pesquisa em todo o mundo.

Taylor & Francis online

Bulletin d?Études Orientales 0253-1623 2077-4079 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Publica artigos nas áreas de arqueologia e história da arte do Oriente 
Médio no período islâmico (a partir do VII th século); história do Oriente 
Médio desde a conquista árabe (VII thséculo) até o final do Império 
Otomano (1918); Literatura árabe, clássica e contemporânea; Lingüística 
árabe; história do pensamento religioso muçulmano ("islamologia"), mas 
também da língua árabe cristã ou judaica; filosofia medieval da língua 
árabe; história da ciência e tecnologia no Oriente Médio durante o 
período islâmico.

Presses de l´LFPO online

Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin 1276-8944 1775-4305 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Políticas Públicas e 

Administração

Proporcionar uma melhor plataforma para determinados resultados 
científicos, em particular de jovens investigadores, e de dar uma ideia 
concreta do conteúdo da investigação desenvolvida no Instituto

IRICE online

Bulletin de Psychologie 0007-4403 1968-3766 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Publicação de obras que fazem parte das tendências mais atuais da 
investigação e também daquelas que, inovadoras, estão fora destes 
movimentos.

Bulletin Psychologie online

Bulletin of Marine Science 0007-4977 1553-6955 IB Biomédicas Biologia Oceanografia

Abrange todos os aspectos da ciência marinha, incluindo biologia 
marinha, oceanografia biológica, pesca, assuntos marinhos, física 
marinha aplicada, geologia marinha e geofísica, química marinha e 
atmosférica e meteorologia e oceanografia física.

Bulletin of Marine Science online

Bulletin of the American Schools of Oriental Research 0003-097X 2161-8062 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia

Apresenta breves resumos do trabalho de pesquisa feito sob os 
auspícios da ASOR e relatórios sobre as várias atividades dos centros 
ultramarinos da ASOR em Amã, Jerusalém e Nicósia.

University of Chicago Press online

Bulletin of the Detroit Institute of Arts 0011-9636 2327-5995 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Artes Visuais, Museus
Dedica-se a novas pesquisas sobre as obras de arte da coleção 
permanente do museu.

University of Chicago Press online

Cahiers Bruxellois ? Brusselse Cahiers 1784-5157 2466-8443 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História belga

Contribui para a promoção e divulgação de estudos sobre a história de 
Bruxelas e sobre a história urbana em geral, todos os períodos 
combinado.

Archives de la Ville de 
Bruxelles

online

Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques 
de Réseaux

1372-8202 1782-1398 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos de Família Primeira revista de terapia familiar a ser publicada em francês. De Boeck Supérieur online

https://www.nature.com/bdj/volumes
https://www.nature.com/bjc/volumes
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https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale.htm


Cahiers d?Études Hispaniques Médiévales 1779-4684 2108-7083 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Literatura e Escrita

A revista está na vanguarda dos estudos sobre a Idade Média hispânica, 
na confluência de várias disciplinas: história, filologia, literatura, 
linguística ...

Editions ENS online

Cahiers d´Histoire de l´Aluminium 0990-6908 2272-8856 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Metalurgia Jornal dedicado à história e ao patrimônio do alumínio.

Institut pour l´Histoire de 
l´Aluminium

online

Cahiers de Gestait-Thérapie 1277-6874 1775-4348 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria

Destina-se a profissionais da Gestalt-terapia, principalmente 
psicoterapeutas, mas também formadores, bem como a profissionais 
para os quais a Gestalt-terapia faz parte do seu referencial teórico e 
prático.

Collège Européen de 
Gestait-Thérapie

online

Cahiers de PréAut 1767-3151 2273-2225 SBU-pacote Biomédicas Medicina Medicina Interna

A associação Préaut foi criada em 1998 por profissionais de saúde, 
psicólogos e psiquiatras infantis, clinicamente envolvidos na 
identificação de sinais precoces de transtornos autistas e seu 
tratamento. Os cadernos (previamente publicados por L'Harmattan) 
constituem um instrumento de diálogo e propostas renovadas.

L´Harmattan online

Cahiers de Psychologie-Clinique 1370-074X 1782-1401 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Revista semestral interdisciplinar aberta à expressão de várias 
abordagens em psicologia clínica e psicoterapia.

De Boeck Supérieur online

Cahiers d'Économie politique 0154-8344 1969-6779 IE Artes e Humanidades Economia Economia
Oferece discussões teóricas que levam em consideração a dimensão 
histórica e filosófica da economia.

L´Harmattan online

Cahiers d'Études Africaines 0008-0055 1777-5353 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História africana

Por ser interdisciplinar, a revista privilegia uma abordagem 
antropológica e histórica, e trata da África, das Índias Ocidentais e das 
Américas Negras em todas as suas extensões.

Éditions de l´EHESS online

Cahiers du Genre 1298-6046 1968-3928 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos de gênero, 

sociologia

Concentra-se nas fundações e evolução das sociedades 
contemporâneas, incluindo tópicos de trabalho e emprego, família, 
política, relações de gênero, etc.

L´Harmattan online

Cahiers du Monde Russe 1252-6576 1777-5388 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

Cobre a história política, social, econômica e cultural (em particular 
literária) do Império Russo desde as suas origens até 1917, depois da 
URSS e, finalmente, dos vários estados que dela emergiram.

Éditions de l´EHESS online

Cahiers internationaux de Sociolinguistique 2257-6517 2273-1350 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociolingüística

Destina-se principalmente a relatar pesquisas e reflexões atuais sobre a 
pluralidade linguística, em particular - mas não exclusivamente - no 
mundo francófono (incluindo território francês).

L´Harmattan online

Cahiers Internationaux de Sociologie 0008-0276 1969-6787 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia Refere-se a novos trabalhos sobre teoria e prática sociológica.

Presses Universitaires de 
France

online

Cahiers Jaurès 1268-5399 1969-6809 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sistemas Políticos e 

Filosofias

Relata pesquisas sobre Jaurès e seu tempo e, mais amplamente, sobre a 
história do socialismo e do movimento operário, sobre a história social e 
política contemporânea.

Socièté d´Études 
Jaurésiennes

online

https://www.persee.fr/collection/cehm
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Cahiers Jungiens de Psychanalyse 0984-8207 2262-4783 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Publica artigos teóricos e clínicos de analistas junguianos, incluindo 
contribuições de autores de diversos países.

Les Cahiers Jungiens de 
Psychanalyse

online

Cahiers Philosophiques 0241-2799 2264-2641 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Combina a exploração das diferentes tradições da filosofia com a de 
suas jornadas contemporâneas. 

Réseau Canopé online

Cahiers Sens Public 1767-9397 1775-4356 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Literatura francesa

Abriga artigos de pesquisa em ciências humanas e sociais, publicações 
de conferências, criações em literatura, poesia, multimídia. 

Association Sens-Public online

Canadian Journal of Mathematics 0008-414X 1496-4279 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Publica artigos de pesquisa originais e de alta qualidade em todos os 
ramos da matemática. 

Cambridge University Press online

Canadian Journal of Philosophy + supplement 0045-5091 1911-0820 FE Artes e Humanidades Educação Religião e Filosofia
Publicação no Canadá de artigos em inglês ou francês em qualquer 
campo da filosofia, selecionados por revisão editorial cega ou por 
consultores externos.

Cambridge University Press online

Canadian Mathematical Bulletin 0008-4395 1496-4287 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

O Boletim é uma publicação que acompanha o Canadian Journal of 
Mathematics que publica artigos mais longos. 

Cambridge University Press online

Cancer(s) et Psy(s) 2269-9201 2495-0920 SBU-pacote Biomédicas Medicina Oncologia
Revista científica europeia em língua francesa, um local de debate e 
reavaliação de numerosas questões clínicas e teóricas relacionadas com 
o campo transversal do cancro e das ciências humanas.

ERES online

Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles 2295-5518 2406-4718 SBU-pacote Multidisciplinar Multidisciplinar Bem estar Infantil Publica textos científicos em francês sobre crianças maltratadas. 
Office de la Naissance et 

de l´Enfance
online

Carrefours de l´Éducation 1262-3490 1969-6949 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação

A revista constitui um lugar de convergência e confronto onde se 
expressam os principais eixos disciplinares que constituem as ciências da 
educação: psicologia, filosofia, história e sociologia da educação, 
didática.

Armand Collin online

Cell Death and Diffferentiation 1350-9047 1476-5403 SBU-pacote Biomédicas Biologia Citologia e Histologia
Concentra-se na biologia celular, biologia molecular e bioquímica da 
apoptose, tanto na regulação do tecido normal quanto na doença.

Springer Nature online

Cell Metabolism 1550-4131 1932-7420 FCA Ciências Aplicadas Ciências Aplicadas Ciências da vida
Publica relatórios de novos resultados em qualquer área da biologia 
metabólica, desde biologia molecular e celular a estudos translacionais.

Elsevier online

Cell Research 1001-0602 1748-7838 SBU-pacote Biomédicas Biologia Biologia

Publica pesquisas originais e análises, comentários e comunicações 
curtas em células, biologia molecular e de desenvolvimento e campos 
relacionados, como apoptose, imunologia, neurobiologia, transdução de 
sinal, câncer e células-tronco.

Springer Nature online
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Cell Stem Cell 1934-5909 1875-9777 IB Biomédicas Biologia Histologia
Abrange pesquisas primárias, análises e comentários, incluindo questões 
de política e ética de pesquisa de células-tronco.

Elsevier online

Cellular and Molecular Immunology 1672-7681 2042-0226 IB Biomédicas Biologia Imunologia
Abrange as informações mais recentes e avanços na pesquisa de 
imunologia e aplicações clínicas.

Springer Nature online

Champ Psy 2260-2100 2273-1571 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Psiquiatria e 
Neurologia

A revista Corps & Psychisme é historicamente uma continuação da 
revista Champ Psychosomatique (Champ Psy), ela própria a continuação 
do Journal of Psychosomatic Medicine and Medical Psychology. Foi uma 
das primeiras revistas a trabalhar sobre o corpo não apenas na 
psicossomática, mas também na atualidade, na política, na arte, na 
filosofia, nas descobertas científicas

L´Esprit du Temps online

Che Vuoi? 0994-2424 2262-4848 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Psiquiatria e 
Neurologia

Periódico de psicanálise. L´Harmattan online

Chemistry Letters 0366-7022 1348-0715 IQ Exatas Química Química orgânica Abrange todos os campos da química pura e industrial. Chemical Society of Japan online

Chimères 0986-6035 2111-4412 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Esta revista acolherá o trabalho de indivíduos e grupos que reivindicam 
direta ou indiretamente a 'esquizoanálise', a ciência das quimeras.

ERES online

Cités 1299-5495 1969-6876 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

A tarefa de Cités é responder ao desafio de reorientar a filosofia política 
para os debates contemporâneos, mantendo uma ancoragem essencial 
na história do pensamento. 

Presses Universitaires de 
France

online

Civilisations 0009-8140 2032-0442 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Publica artigos relacionados ao campo da antropologia em todo o 
mundo e ao longo do tempo.

Université Libre de 
Bruxelles

online

Civitas Europa 1290-9653 2496-4514 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Muitos assuntos foram discutidos nos últimos anos, tais como: Fase II da 
descentralização na França; o tratado constitucional europeu; Reforma 
constitucional italiana; a crise de Darfur; e a crise do Mali à luz do direito 
internacional.

IRENEE - Université de 
Lorraine

online

Classical Philology 0009-837X 1546-072X IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Clássicos
Artigos de pesquisa, ensaios, resenhas de livros e listas de livros 
recebidos sobre todos os aspectos das línguas, literaturas, história e vida 
da antiguidade clássica.

University of Chicago Press online

Clinical Nephrology 0301-0430 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia
Material original com ênfase nos seguintes temas: profilaxia, 
fisiopatologia, imunologia, diagnóstico, terapia, abordagens 
experimentais e diálise e transplante.

Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle

online

Clinical Neuropathology 0722-5091 FCM Biomédicas Medicina Medicina Interna
Revisões e editoriais, artigos originais, comunicações breves e relatórios 
sobre os avanços recentes em todo o campo da neuropatologia clínica.

Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle

online
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Cliniques 2115-8177 1968-3944 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Propõe-se como objetivo promover e divulgar a investigação e reflexão 
dos profissionais sobre as mais diversas temáticas clínicas na ótica da 
prática psicoterapêutica em instituições de acolhimento

ERES online

Cliniques Méditerranéennes 0762-7491 1776-2790 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Este periódico pretende ser um local de recepção, desenvolvimento e 
testemunho da pesquisa praxeológica em que a psicanálise inoculou o 
vírus freudiano.

ERES online

Clio: Femmes, Genre, Histoire 1252-7017 1777-5299 FEF Biomédicas Educação Física Interesse feminino

Jornal francês semestral (anteriormente Clio. Histoire, Femmes et 
Sociétés ) abre suas colunas para aqueles que realizam pesquisas em 
história das mulheres e gênero (todas as sociedades e todos os 
períodos).

Editions Belin online

Cold Spring Harbor Protocols 1940-3402 1559-6095 IB Biomédicas Biologia Histologia
Abrange biologia celular e molecular, genética, bioinformática, ciência 
de proteínas e imagem.

Cold Spring Harbor online

Commentaire 0180-8214 2272-8988 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Políticas Públicas e 

Administração

O jornal se recusa a separar arbitrariamente cultura e política. Dedica 
grande atenção às ciências sociais e aos problemas internacionais, sem 
descurar o campo da arte, da literatura e da filosofia.

Commentaire SA online

Communication Education 0363-4523 1479-5795 FE Artes e Humanidades Educação
Ensino e instrução, 

comunicação

Artigos sobre temas relacionados à comunicação em ambientes 
instrucionais, enfocando o papel da comunicação no processo 
instrucional e no ensino da comunicação em ambientes acadêmicos 
tradicionais.

Taylor & Francis online

Communication et Management 1779-3572 2111-4374 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Comunicação e Gestão

A revista Communication & Management (anteriormente Marketing and 
Communication) publicada pela ESKA Editions, é especializada em 
ciências da informação e comunicação e em ciências da gestão.

Editions Eska online

Communication et Organisation 1168-5549 1775-3546 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Revista em ciências da informação e comunicação distribuída em papel e 
versão eletrônica.

Presses Universitaires de 
Bordeaux

online

Communication Quarterly 0146-3373 1746-4102 FE Artes e Humanidades Educação Comunicação

Manuscritos relacionados diretamente à compreensão da comunicação 
humana; relatórios de pesquisa, estudos críticos, revisões do estado da 
arte, artigos de opinião fundamentados e outros ensaios selecionados 
por meio de revisão cega.

Taylor & Francis online

Communication Reports 0893-4215 1745-1043 FE Artes e Humanidades Educação Comunicação
Artigos e comentários com foco em reportagem e análise de dados de 
pesquisa relacionados ao campo da comunicação.

Taylor & Francis online

Communication Research Reports 0882-4096 1746-4099 FE Artes e Humanidades Educação Comunicação Contém artigos sobre pesquisas relevantes para a comunicação humana. Taylor & Francis online

Communications 0588-8018 2102-5924 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Literatura e escrita

Publicação de referência no estudo da comunicação de massa e análises 
semiológicas na França. Desde a década de 1980, ampliou seus temas 
para questões antropossociais.

Editions du Seuil online
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Communications in Algebra 0092-7872 1532-4125 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Abrange todas as áreas de pesquisa algébrica, incluindo a teoria clássica 
dos números.

Taylor & Francis online

Communications in Partial Differential Equations 0360-5302 1532-4133 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Considera os aspectos matemáticos das equações diferenciais parciais e 
aplicações, incluindo a teoria das equações lineares e não lineares.

Taylor & Francis online

Communications in Statistics, Pt. A: Theory and 
Methods

0361-0926 1532-415X IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos que fazem avanços teóricos e metodológicos em 
probabilidades e estatísticas. Novas aplicações de métodos estatísticos e 
probabilísticos também são abordadas.

Taylor & Francis online

Communications in Statistics, Pt. B: Simulation and 
Computation

0361-0918 1532-4141 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica

Simulação 
Computacional, 

Matemática

Apresenta artigos que fazem avanços teóricos e metodológicos 
relacionados aos aspectos computacionais de probabilidade e 
estatística.

Taylor & Francis online

Comparative Education Review 0010-4086 1545-701X FE Artes e Humanidades Educação Educação internacional

Artigos originais e questões temáticas sobre todos os aspectos da 
educação, em escopo comparativo com análises que têm implicações de 
longo alcance para políticas e planejamento; publicado para membros 
da Sociedade de Educação Comparada e Internacional.

University of Chicago Press online

Comptabilité - Contrôle - Audit 1262-2788 2313-514X SBU-pacote Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Contabilidade e 

impostos

É uma revista aberta a todas as correntes de investigação contábil 
contemporânea, mas exigente quanto ao rigor da reflexão ou às 
abordagens metodológicas utilizadas.

Association Francophone 
de Comptabilité

online

Confluences Méditerranée 1148-2664 2102-5991 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Região mediterrânea

Estuda questões políticas e culturais que dizem respeito aos povos e 
sociedades da bacia do Mediterrâneo.

L´Harmattan online

Connective Tissue Research 0300-8207 1607-8438 IB Biomédicas Biologia Fisiologia
Apresenta contribuições originais no campo da pesquisa do tecido 
conjuntivo.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Connexions 0337-3126 1776-2804 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Psicologia

Dedica seus números temáticos à abordagem multidisciplinar da 
realidade social. A diversidade dos temas abordados lança luz sobre os 
múltiplos aspectos da sociabilidade humana em suas manifestações 
coletivas e relacionais.

ERES online

Construction Management and Economics 0144-6193 1466-433X BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Construção e 

edificação

Revisada por pares de desenvolvimentos em gestão de construção e 
economia em tópicos como construção geral, habitação, engenharia 
civil, reparos, manutenção, veículos ou estruturas marítimas e 
aeroespaciais e outros grandes projetos de capital.

Taylor & Francis online

Contemporary Physics 0010-7514 1366-5812 IFGW Exatas Física Física
Artigos sobre desenvolvimentos recentes em física destinados a físicos, 
cientistas físicos, engenheiros, cientistas biológicos, graduandos, 
professores e conferencistas.

Taylor & Francis online

Contraste 1254-7689 2259-3780 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Lida com questões profissionais e éticas no setor médico-social em 
relação ao apoio e cuidados para crianças pequenas com deficiência ou 
em risco de dificuldades de desenvolvimento.

ERES online
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Corps 1954-1228 1969-6957 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Primeiro inventário transdisciplinar de experiências, representações, 
práticas, técnicas e teorias da corpo no mundo contemporâneo, por 
meio de conexões, ecos e trocas estimulantes.

Dilecta online

Corrosion 0010-9312 1938-159X BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia de 

Materiais
Contém artigos científicos e de engenharia sobre a teoria da corrosão e 
aplicações de pesquisa.

NACE International online

Courrier Hebdomadaire du CRISP 0008-9664 1782-141X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência Política e 

Estudos

A atenção está voltada para o que pode lançar luz sobre o 
desenvolvimento e funcionamento das instituições políticas, da União 
Europeia aos conflitos sociais, da vida associativa e cultural aos meios de 
comunicação e à educação, da imigração ao ambiente, etc.

CRISP online

Crime and Justice 0192-3234 2153-0416 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Trata de desenvolvimentos importantes no sistema de justiça criminal. 
Abrange considerações legais, psicológicas, biológicas, sociológicas, 
históricas e éticas

University of Chicago Press online

Critical Historical Studies 2326-4462 2326-4470 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

Jornal interdisciplinar dedicado a reflexões históricas sobre política, 
cultura, economia e vida social.

University of Chicago Press online

Critical Inquiry 0093-1896 1539-7858 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arte e entretenimento

Ensaios sobre áreas de interesse da crítica literária e listas de livros de 
interesse crítico publicados recentemente.

University of Chicago Press online

Critical Reviews in Analytical Chemistry 1040-8347 1547-6510 IQ Exatas Química Química Analítica
Fornece análises aprofundadas, acadêmicas e perspicazes de tópicos 
importantes dentro da vasta disciplina de química analítica e outras 
ciências de medição química.

Taylor & Francis online

Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 1040-9238 1549-7798 IB Biomédicas Biologia Bioquímica
Contém revisões que organizam, avaliam e apresentam o status atual de 
uma área específica. Inclui várias pesquisas críticas de tópicos 
específicos de interesse atual.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Critical Reviews in Environmental Science and 
Technology

1064-3389 1547-6537 IQ Exatas Química Ciencias ambientais
Fornece artigos de revisão abrangente relevantes para a área de 
controle ambiental, abrangendo muitas disciplinas nas ciências básicas e 
aplicadas, bem como nas ciências sociais.

Taylor & Francis online

Critical Reviews in Food Science and Nutrition 1040-8398 1549-7852 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Ciência da Nutrição

Abrange tópicos em propriedades, processamento e aplicações de 
materiais de estado sólido e aborda a aplicação de descobertas 
científicas e a aquisição de conhecimento, no que se refere a nutrição, 
alimentos funcionais, segurança alimentar e ciência e tecnologia de 
alimentos.

Taylor & Francis online

Critical Reviews in Microbiology 1040-841X 1549-7828 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Microbiologia Apresenta revisões nas áreas de microbiologia.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Critical Reviews in Solid State and Materials Science 1040-8436 1547-6561 IQ Exatas Química Física
Abrange tópicos em propriedades, processamento e aplicações de 
materiais de estado sólido.

Taylor & Francis online
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Critique 0011-1600 1968-3901 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Interesse geral

Visão geral das várias atividades da mente humana nos campos da 
criação literária, pesquisa filosófica, conhecimento histórico, científico, 
político e econômico. 

Editions de Minuit online

Critique Internationale 1290-7839 1777-554X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Diplomacia e Relações 

Internacionais

Jornal comparativo de ciências sociais, crítica internacional visa lançar 
luz sobre as ciências sociais da política de uma perspectiva comparativa 
e empírica.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Crop and Pasture Science 1836-0947 1836-5795 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Pastagens

Jornal internacional que publica resultados de pesquisas estratégicas em 
ciências de plantações e pastagens e a sustentabilidade dos sistemas 
agrícolas.

CSIRO Publishing online

Croquis de Arquitectura y de Diseno 0212-5633 2174-0356 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Arquitetura

Publica informações sobre obras e projetos recentes de arquitetura, 
design e construção.

Croquis Editorial impresso+online

Culture Chiffres 1959-6928 2118-464X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Administração Pública Apresenta os referenciais quantitativos da cultura.

Ministère de la Culture - 
DEPS

online

Culture Études 1959-691X 2118-4674 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciênicas Sociais e 

Humanas

Dirigida a funcionários do Ministério da Cultura, atores culturais, 
profissionais e, em geral, qualquer pessoa interessada no campo 
cultural.

Ministère de la Culture - 
DEPS

online

Culture Méthodes 1959-6936 1968-3774 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciênicas Sociais e 

Humanas
Estudos sobre a origem e formação das culturas

Ministère de la Culture - 
DEPS

online

Culture Prospective 1959-6944 2118-4631 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciênicas Sociais e 

Humanas

Dedicada à investigação de hipóteses, a ligações originais e a trabalhos 
prospectivos, em campos ditos mais experimentais, esta coleção está 
aberta a trabalhos realizados no DEPS mas também a trabalhos 
externos.

Ministère de la Culture - 
DEPS

online

Cultures et Conflits 1157-996X 1777-5345 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

História e ciência 
militar, diplomacia e 

relações internacionais
A revisão visa analisar as diferentes expressões de conflitualidade. L´Harmattan online

Current Anthropology 0011-3204 1537-5382 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Artigos dedicados às ciências humanas, relatórios de pesquisa, resenhas 
de livros importantes, entrevistas com os principais antropólogos e 
notícias antropológicas.

University of Chicago Press online

Current Medical Research and Opinion 0300-7995 1473-4877 FCM Biomédicas Medicina Ciências Médicas
Contém pesquisas originais sobre drogas e terapias novas e existentes, 
estudos de Fase II-IV e investigações pós-marketing.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Dental Update 0305-5000 2515-589X FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
Fornece aos dentistas informações clínicas detalhadas sobre ortodontia, 
odontologia preventiva, restauradora e conservadora.

Mark Allen Group online

https://www.cairn.info/revue-critique.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm
https://www.publish.csiro.au/cp
https://elcroquisdigital.com/en/catalogue
https://www.cairn.info/revue-culture-chiffres.htm
https://www.cairn.info/revue-culture-etudes.htm
https://www.cairn.info/revue-culture-methodes.htm
https://www.cairn.info/revue-culture-prospective.htm
https://journals.openedition.org/conflits/
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ca
https://www.tandfonline.com/loi/icmo20
https://www.dental-update.co.uk/issuesVolume.asp


Deutsche Zeitschrift fur Philosophie 0012-1045 2192-1482 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Promove um discurso filosófico aberto e inclui aspectos 
interdisciplinares da filosofia. Contém ensaios especializados, entrevistas 
e simpósios, bem como comentários, relatórios, materiais de arquivo e 
revisões.

De Gruyter online

Development  - Usa 1011-6370 1461-7072 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Desenvolvimento 

econômico

Aborda questões mais complexas e urgentes da atualidade, ouvindo 
vozes opostas e acolhendo perspectivas locais inovadoras desde as 
margens até o centro do discurso do desenvolvimento global.

Palgrave Macmillan online

Développements 2103-2874 2295-9726 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Paiquiatria e 
Neurologia

Esta revisão trata de uma perspectiva interdisciplinar do funcionamento 
cognitivo normal e patológico da criança. Os ângulos de análise são os 
da fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria, psicomotricidade, terapia 
ocupacional, neuropsicologia.

De Boeck Supérieur online

Devenir 1015-8154 2235-2090 SBU-pacote Biomédicas Medicina Medicina Pediátrica
Única revista europeia de língua francesa dedicada ao desenvolvimento 
de crianças dos 0 aos 3 anos.

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Déviance et Socièté 0378-7931 2296-4096 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Analisa os fenômenos de insegurança, drogas, delinquência, 
prostituição, corrupção, crime organizado, punição criminal e outros.

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Dialogue 0242-8962 1961-8662 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos de Família

Publica informações, contribuições teóricas e análises de campo que 
podem lançar luz sobre questões psicológicas e desenvolvimentos 
sociais em casais e famílias.

ERES online

Dialogues d´Histoire Ancienne 0755-7256 1955-270X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Revisão generalista da história antiga.

Presses Universitaires de 
France

online

Diffusion and Defect Data ; Solid State Data Part B; Solid 
State Phenomena

1012-0394 1662-9779 IFGW Exatas Física Química Teórica
Inclui anais de conferências internacionais e cobre tópicos de interesse 
atual no campo de materiais de estado sólido e suas aplicações à ciência 
dos materiais.

Trans Tech Publications online

Distances et Savoirs 1765-0887 1965-0167 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação

Pretende dar a conhecer os resultados da investigação aos diversos 

públicos interessados   nestas áreas: acadêmicos, atores da educação e 
formação à distância, formação inicial...

Revues Lavoisier online

Dix-Huitiême Siècle 0070-6760 1760-7892 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

Órgão da Sociedade Francesa de Estudos do Século XVIII, esta revista 
multidisciplinar tem como missão publicar qualquer estudo sobre o 
século XVIII, sem limite de país ou área de pesquisa.

La Découverte online

Dix-Septième Siècle [XVIIe Siecle] 0012-4273 1969-6965 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Européia

Com o objetivo de dar a conhecer o conjunto do século XVII e, em 
particular, nos domínios artístico, histórico, jurídico, literário, filosófico, 
científico e espiritual, é multidisciplinar por vocação.

Presses Universitaires de 
France

online

Document Numerique 1279-5127 1963-1014 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Ciência

Publica artigos sobre gestão de documentos. Nesse contexto, são 
documentos vistos como suportes ou como finalidade de um processo.

Revues Lavoisier online

https://www.degruyter.com/journal/key/DZPH/html
https://www.palgrave.com/gp/journal/41301
https://www.cairn.info/revue-developpements.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir.htm
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne.htm
https://www.scientific.net/SSP
https://www.scientific.net/SSP
https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs.htm
https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm
https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle.htm
https://dn.revuesonline.com/accueil.jsp


Domus 0012-5377 BAE Tecnológicas Arquitetura Arquitetura; Design
Domus é uma referência para arquitetos, profissionais, designers, 
estudantes e até mesmo para todos os amantes da arte, da arquitetura 
e do design.

Editoriale Domus impresso+online

Droit et Socièté: Revue Internationale de Theorie du 
Droit et de Sociologie Juridique

0769-3362 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Trocas sobre o jurídico no suas diferentes dimensões, para pesquisas e 
análises de vários horizontes disciplinares e produzidos em um quadro 
internacional.

Editions Juridiques 
Associees

online

Droits 0766-3838 2426-5519 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei Grande revisão francesa da cultura jurídica.

Presses Universitaires de 
France

online

Drugs 0012-6667 1179-1950 FOP Biomédicas Odontologia Farmacologia

Contém avaliações de novos medicamentos, cobertura de práticas 
terapêuticas, artigos de revisão, resumos selecionados, gráficos e 
tabelas de orientação sobre a eficiência, bem como as propriedades e 
perigos dos medicamentos.

Adis International online

Drying Technology 0737-3937 1532-2300 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia de 

Materiais
Preocupado com a ciência, tecnologia e engenharia de secagem, 
desidratação e tópicos relacionados.

Taylor & Francis online

Eastern Economic Journal 0094-5056 1939-4632 IE Artes e Humanidades Economia Economia
Artigos acadêmicos e resenhas de livros cobrindo pesquisas teóricas e 
aplicadas relacionadas à economia.

Palgrave Macmillan online

Ecologie et Politique 1166-3030 2118-3147 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência Política e 

Estudos

Atribui maior importância ao questionamento da universalidade do 
progresso e do conhecimento científico, à reflexão histórica e 
antropológica, defendendo sem comprometer os valores ligados à 
pluralidade de visões de mundo. 

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Ecology of Food and Nutrition 0367-0244 1543-5237 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Ciência da Nutrição

Enfatiza os alimentos e sua utilização para satisfazer as necessidades 
nutricionais da humanidade, mas também se estende a contribuições 
não alimentares, obesidade e magreza, desnutrição, necessidades de 
vitaminas e necessidades minerais.

Taylor & Francis online

Economic Development and Cultural Change 0013-0079 1539-2988 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Economia

Artigos, artigos de revisão, resenhas de livros e listas de livros publicados 
recentemente em todas as áreas de desenvolvimento econômico e 
mudança cultural.

University of Chicago Press online

Economics of Innovation and New Technology 1043-8599 1476-8364 IE Artes e Humanidades Economia
Pesquisa e 

desenvolvimento
Dedicado à análise teórica e empírica de inovação e novas tecnologias. Taylor & Francis online

Economie Rurale 0013-0559 2105-2581 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
História Econômica

Uma das poucas publicações de ciências sociais dedicadas à agricultura e 
alimentação (em sentido amplo) publicada em francês. 

Société Française 
Economie Rurale

online

Education et Didactique 1956-3485 2111-4838 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação

Publica contribuições de diversas didáticas, algumas das quais 
expressamente dedicadas a uma abordagem comparativa, e 
contribuições das ciências da educação, filosofia, sociologia, psicologia, 
linguística... Centradas em fatos da educação e da formação. 

Presses Universitaires de 
Rennes

online

https://digitaledition.domusweb.it/newsstand.php
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-droits.htm
https://link.springer.com/journal/40265/volumes-and-issues
https://www.tandfonline.com/loi/ldrt20
https://link.springer.com/journal/41302/volumes-and-issues
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique.htm
https://www.tandfonline.com/loi/gefn20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/edcc
https://www.tandfonline.com/loi/gein20
https://www.cairn.info/revue-economie-rurale.htm
https://www.cairn.info/revue-education-et-didactique.htm


Education et Sociètés 1373-847X 1782-1428 FE Artes e Humanidades Educação Educação Inclui tópicos e pesquisas em sociologia da educação. De Boeck Supérieur online

Educational Gerontology 0360-1277 1521-0472 FE Artes e Humanidades Educação
Medicina geriátrica, 
educação de adultos

Artigos originais nas áreas de gerontologia, educação de adultos e 
ciências sociais e comportamentais, revisões oportunas de assuntos e 
livros de interesse para educadores de adultos, gerontólogos, psicólogos 
e outros acadêmicos em áreas cognatas.

Taylor & Francis online

Electric Power Components and Systems 1532-5008 1532-5016 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia elétrica

Contém informações relacionadas ao amplo campo da eletromecânica, 
máquinas elétricas e sistemas de potência.

Taylor & Francis online

Elementary School Journal 0013-5984 1554-8279 FE Artes e Humanidades Educação Educação primária
Abrange o comportamento do aluno e do professor e as interações em 
ambientes do ensino fundamental, discute currículos.

University of Chicago Press online

EMPAN 1152-3336 1776-2812 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação
Ciências Sociais e 

Humanas

A Empan nasceu do encontro de profissionais da educação, da área 
social e da saúde que acreditam que escrever é fundamental tanto para 
testemunhar o tempo como para lançar luz sobre o presente do 
passado.

ERES online

Energy Sources Part A: Recovery, Utilization and 
Environmental Effects

1556-7036 1556-7230 IFGW Exatas Física Potência e energia
Fornece um fórum para cientistas, engenheiros e tecnólogos que 
pesquisam fontes convencionais e novas de energia e desenvolvem 
essas fontes em combustíveis práticos.

Taylor & Francis online

Enfance: Psychologie, Pedagogie, Neuro-Psychiatrie 0013-7545 1969-6981 FE Artes e Humanidades Educação Psicologia
Uma das únicas revistas científicas de língua francesa dedicada ao 
desenvolvimento da criança em seus aspectos sensoriais, motores, 
cognitivos, emocionais, sociais e de linguagem. 

Presses Universitaires de 
France

online

Enfances et Psy 1286-5559 1776-2820 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Psicologia

Informa todos os que cuidam de crianças e adolescentes sobre os 
avanços teóricos e as questões em debate; permite que profissionais de 
saúde, educação e sociais troquem seus conhecimentos e compartilhem 
suas práticas.

ERES online

Engineering Optimization 0305-215X 1029-0273 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia

Tem como objetivo atender a comunidade técnica preocupada com 
métodos quantitativos e computacionais de otimização, bem como sua 
aplicação ao planejamento de engenharia, projeto, fabricação e 
processos operacionais.

Taylor & Francis online

English Literary Renaissance 0013-8312 1475-6757 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura Inglesa
Textos, estudos e bibliografias no contexto intelectual e nas realizações 
literárias de Tudor e Early Stuart England.

University of Chicago Press online

Entreprendre et Innover 2034-7634 2034-7642 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Indústrias e Comércios
Aborda amplamente as questões de criação, aquisição, transmissão, 
organizacional, institucional, empreendedorismo social, inovação e 
crescimento empresarial.

De Boeck Supérieur online

Entreprises et Histoire 1161-2770 2100-9864 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Empresarial

Trata da história dos negócios dos séculos 19 e 20 para um público de 
estudantes e estudiosos da administração de empresas e de história.

Editions Eska online

https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents.htm
https://www.tandfonline.com/loi/uedg20
https://www.tandfonline.com/loi/uemp20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/esj
https://www.cairn.info/revue-empan.htm
https://www.tandfonline.com/loi/ueso20
https://www.tandfonline.com/loi/ueso20
https://www.cairn.info/revue-enfance.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy.htm
https://www.tandfonline.com/loi/geno20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/elr
https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover.htm
https://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire.htm


Environment: Science and Policy for Sustainable 
Development 

0013-9157 1939-9154 IQ Exatas Química
Controle de poluição e 

gerenciamento de 
resíduos

Apresenta artigos sobre os problemas da tecnologia moderna na medida 
em que afetam o meio ambiente.

Taylor & Francis online

Environmental and Energy Policy and the Economy 2689-7857 2689-7865 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia
Negócios; Política 

Energética
Publica pesquisas com alto impacto político em economia ambiental e 
energética

University of Chicago Press online

Environmental Chemistry 1448-2517 1449-8979 SBU-pacote Exatas Química
Ciências Ambientais, 

Química

Abrange química multidisciplinar do meio ambiente, incluindo química 
atmosférica, (bio) geoquímica, mudança climática, química marinha, 
química da água, química polar, química do fogo, astroquímica, terra e 
geoquímica, química do solo e sedimentos e toxicologia química.

CSIRO Publishing online

Environmental Entomology 0046-225X 1938-2936 IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes
Relatórios de pesquisas sobre a interação de insetos com os aspectos 
biológicos, químicos e físicos de seu ambiente.

Oxford University Press online

Environmental Technology 0959-3330 1479-487X FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Ciencias ambientais

Apresenta informações no campo de estudos ambientais aplicados, 
incluindo biotecnologia ambiental, engenharia ambiental e sanitária, 
gestão de resíduos industriais e eliminação de resíduos perigosos e 
muito mais.

Taylor & Francis online

Ergonomics 0014-0139 1366-5847 FCA Ciências Aplicadas Engenharia Engenharia Industrial
Artigos e análises multidisciplinares voltados para a pesquisa de todos os 
aspectos das pessoas no trabalho.

Taylor & Francis online

Espace Géographique 0046-2497 1776-2936 IG Exatas Geociências Geografia Revista científica, de discussão e reflexão, dedicada à geografia. Editions Belin online

Espaces et Sociètés 0014-0481 1961-8700 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Revista interdisciplinar de ciências humanas e sociais, Espaces et 
sociedades se propõe a sintetizar os múltiplos conhecimentos sobre a 
relação das sociedades com seus espaços.

ERES online

Esprit 0014-0759 2111-4579 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Cada edição consiste em um editorial, um jornal "com várias vozes" 
sobre notícias políticas internacionais, um dossiê temático, vários artigos 
e resenhas de notícias culturais e editoriais.

Esprit online

ESSAIM 1287-258X 1776-2839 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia Oferece cobertura de tópicos em psicoterapia e psicanálise. ERES online

Ethics 0014-1704 1539-297X FE Artes e Humanidades Educação Ética

Um jornal internacional de filosofia social, política e jurídica; revisou 
artigos de filosofia, teoria social e política, teorias de escolha individual e 
coletiva, análise de política econômica e social, jurisprudência, relações 
internacionais.

University of Chicago Press online

Ethnologie Francaise 0046-2616 2101-0064 IA Artes e Humanidades Artes Antropologia Tentativas de analisar os fatores sociais que moldam nossas culturas.
Presses Universitaires de 

France
online

https://www.tandfonline.com/loi/venv20
https://www.tandfonline.com/loi/venv20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/eepe
https://www.publish.csiro.au/en
https://academic.oup.com/ee/issue
https://www.tandfonline.com/loi/tent20
https://www.tandfonline.com/loi/terg20
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes.htm
https://www.cairn.info/revue-esprit.htm
https://www.cairn.info/revue-essaim.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/et
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm


Études Anglaises 0014-195X 1965-0159 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Publica pesquisas de anglicistas franceses e estrangeiros em literatura, 
linguística e civilização, e cobre o campo anglófono em todos os seus 
aspectos: inglês, americano, pós-colonial, literatura mundial, etc.

Klincksieck online

Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon 1260-2116 2102-5525 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Dedica-se à pesquisa interdisciplinar nos mundos helênico e balcânico 
de uma perspectiva diacrônica. 

Association Pierre Belon online

Études de Communication 1270-6841 2101-0366 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Comunicação

Ela hospeda trabalhos originais nas várias áreas de pesquisa do CIS, em 
particular: análise de mídia e novas mídias, mediação cultural, mediação 
e mediatização de conhecimentos e competências, indústrias culturais, 
indústrias da formação e da informação, comunicação audiovisual...

Université Lille 3 online

Études de Linguistique Appliquèe 0071-190X 1965-0477 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Publica trabalhos de investigação, formação e informação que visem 
promover e desenvolver o acesso às línguas culturais, estrangeiras e 
maternas.

Klincksieck online

Études Économiques de l´OCDE 0304-3363 1684-3428 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia História Econômica
A OCDE publica pelo menos 18 estudos a cada ano sobre as economias 
dos países membros da OCDE e alguns países não membros. 

Editions de l´OCDE online

Études Germaniques 0014-2115 2426-5543 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

O objetivo da revista Études germaniques é informar todos os 

interessados   na vida do mundo germânico, bem como sobre questões 
que afetam a lingüística, a literatura, a história, a filosofia, a arte, a 
religião - em uma palavra com a civilização - como com aquelas que se 
relacionam com a atualidade e que são estudadas no espírito de 
estudiosos e não de partidários.

Klincksieck online

Études Rurales 0014-2182 1777-537X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Da China à América, passando pela Palestina, África ou países europeus, 
o Rural Studies explora os muitos aspectos da "ruralidade" por meio de 
territórios, atividades, tipos de vida, organizações políticas, 
representações, crenças, legados e perspectivas.

Éditions de l´EHESS online

Études sur la Mort 1286-5702 1961-8654 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Ciências da vida

Études sur la mort publica as mais recentes obras científicas sobre a 
morte e o processo de morrer, debates fundamentais, históricos, 
sociológicos, psicológicos e médicos sobre o estado de morte, apoio aos 
moribundos, eutanásia, luto, etc.

L´Esprit du Temps online

Études Théologiques et Religieuses 0014-2239 2272-9011 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Participa dos debates que animam as ciências religiosas e, 
principalmente, perpassam o campo teológico.

Institut Protestant de 
Théologie

online

Études Tsiganes 0014-2247 2426-6078 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Hoje, a revista oferece uma estrutura mais elaborada, em torno de um 
arquivo central, depoimentos, um carta dos leitores, seções 
permanentes com várias informações sobre as notícias dos ciganos na 
Europa e no mundo, a sua música.

FNASAT online

Études; Revue de Culture Contemporaine 0014-1941 2102-5800 FE Artes e Humanidades Educação Educação Trata de questões sociais, políticas, éticas e teológicas. Societe Edition de Revue online

European Journal of Clinical Nutrition 0954-3007 1476-5640 SBU-pacote Tecnológicas Engenharia de Alimentos Ciência da Nutrição
Artigos para nutricionistas cobrindo aspectos teóricos da nutrição, 
causas e efeitos nutricionais de doenças, nutrição e educação da 
comunidade e determinantes do comportamento alimentar.

Springer Nature online

https://www.cairn.info/revue-etudes-anglaises.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-balkaniques-cahiers-pierre-belon.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-de-communication.htm
https://www.cairn.info/revue-ela.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-economiques-de-l-ocde.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques.htm
http://editions.ehess.fr/revues/etudes-rurales/
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm
http://www.etudestsiganes.asso.fr/
https://www.cairn.info/revue-etudes.htm
https://www.nature.com/ejcn/volumes


European Journal of Control 0947-3580 1435-5671 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Objetivo é publicar artigos de alta qualidade sobre a teoria e prática da 
engenharia de controle e sistemas.

Elsevier online

European Journal of Endocrinology 0804-4643 1479-683X IB Biomédicas Ciências Médicas Endocrinologia
Traz artigos científicos e revisões críticas dentro da endocrinologia 
clínica e experimental.

Oxford University Press online

European Journal of Human Genetics  1018-4813 1476-5438 SBU-pacote Biomédicas Biologia Genética e Genômica
Contém artigos originais, relatórios curtos e análises no campo da 
genética humana.

Springer Nature online

Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes + 
supplements

0947-7349 1439-3646 IB Biomédicas Biologia Endocrinologia
Publica artigos de destaque em todos os campos da endocrinologia e 
diabetologia, da biologia molecular à pesquisa clínica.

Thieme online

Exploration Geophysics 0812-3985 1834-7533 SBU-pacote Exatas Ciências da Terra Geofísica
Publica pesquisas sobre exploração e geofísica aplicada, incluindo 
minerais, petróleo,
mineração e geofísica ambiental.

CSIRO Publishing online

Extrême-Orient Extrême-Occident 0754-5010 2108-7105 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Fornece informações sobre a civilização chinesa e sua esfera de 
influência cultural (Coréia, Japão, Vietnã).

Presses Universitaires de 
Vincennes

online

Feminist Review 0141-7789 1466-4380 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Interesse feminino

O principal jornal de estudos da mulher na Grã-Bretanha, incluindo 
artigos sobre análise feminista contemporânea, mudanças nas questões 
políticas e resenhas de livros.

Sage online

Feminist Studies 0046-3663 2153-3873 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Interesse feminino

Artigos que enfocam a experiência feminina e o gênero como categoria 
de análise de cunho crítico, acadêmico, especulativo e político, poesia e 
arte, relatos do movimento feminino e estratégias de mudança.

Feminist Studies online

FEMS Microbiology Letters 0378-1097 1574-6968 IB Biomédicas Biologia Microbiologia Abrange todos os aspectos da microbiologia e química microbiana. Oxford University Press online

Figures de la Psychanalyse 1623-3883 1776-2847 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Esta revista inscreve suas pesquisas na linha de Freud, Lacan e as 
contribuições clínicas dos anglo-saxões.

ERES online

Film Quarterly 0015-1386 1533-8630 IA Artes e Humanidades Artes Filme Artigos sobre filmes e a indústria e resenhas de filmes e livros.
University of California 

Press
online

Finance 0752-6180 2101-0145 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia
Bancos, finanças e 

investimentos

Abrange tópicos em finanças e áreas relacionadas, incluindo 
macroeconomia, direito tributário, teoria de mercado, economia 
internacional, etc.

Presses Université de 
Grenoble

online

https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-control
https://eje.bioscientifica.com/
https://www.nature.com/ejhg/volumes
https://www.thieme.de/de/experimental-clinical-endocrinology-diabetes/journal-information-8796.htm
https://www.thieme.de/de/experimental-clinical-endocrinology-diabetes/journal-information-8796.htm
https://www.publish.csiro.au/eg/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-extreme-orient-extreme-occident.htm
https://us.sagepub.com/en-us/nam/feminist-review/journal203522
https://www.jstor.org/journal/feministstudies
https://academic.oup.com/femsle/issue
https://www.cairn.info/revue-figures-de-la-psy.htm
https://online.ucpress.edu/fq/issue/74/3
https://www.cairn.info/revue-finance.htm


Finance et Bien Commun 2034-6824 2295-9130 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia
Bancos, finanças e 

investimentos

A revisão dirige-se sobretudo aos protagonistas das finanças - em 
sentido lato - desafiados pela dimensão ética da sua atividade, que se 
questionam sobre a forma de contribuir para o bem comum através do 
exercício das suas competências.

De Boeck Supérieur online

Flux 1154-2721 1958-9557 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Publica artigos com uma contribuição científica original na área das 
redes: transportes públicos, estradas, distribuição de água e 
saneamento, redes de energia, telecomunicações, etc.

Métropolis online

Food Additives and Contaminants Part A 1944-0049 1944-0057 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Medicina e saúde

Contém pesquisas originais e artigos de revisão relacionados à detecção, 
determinação, ocorrência, persistência, avaliação de segurança e 
controle de aditivos naturais e artificiais e contaminantes na cadeia 
alimentar.

Taylor & Francis online

Food Additives and Contaminants Part B: Surveillance 
Communications

1939-3210 1939-3229 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Indústria alimentícia
Publica dados de vigilância indicando a presença e os níveis de 
ocorrência de aditivos alimentares designados, resíduos e 
contaminantes em alimentos e ração animal.

Taylor & Francis online

Food Reviews International 8755-9129 1525-6103 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos
Ciência e Tecnologia 

Alimentar
Contém análises relacionadas à produção, processamento, 
aceitabilidade e valores nutricionais de alimentos.

Taylor & Francis online

Formation Emploi 0759-6340 2107-0946 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Trabalho

Revista acadêmica multidisciplinar, principalmente em economia e 
sociologia, definida em torno de um objeto: as relações entre formação, 
trabalho e emprego.

Céreq online

FORUM. 0988-6486 2551-9921 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Educação

Tem como objetivo divulgar e promover pesquisas em serviço social 
relacionadas com as práticas, atores, instituições e políticas deste 
campo.

Champ Social online

Freshwater Science 2161-9549 2161-9565 SBU-pacote Biomédicas Biologia Zoologia
Promove uma melhor compreensão das comunidades bióticas de fundos 
de lagos e riachos e seu papel nos ecossistemas aquáticos.

University of Chicago Press online

Functional Plant Biology 1445-4408 1445-4416 IB Biomédicas Biologia Botânica
Publica artigos que contêm informações sobre a biologia funcional das 
plantas em todas as escalas, desde o molecular, passando pela planta 
inteira até a comunidade

CSIRO Publishing online

Genèses 1155-3219 1776-2944 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História, Ciências 
Sociais e Humanas

Compreender nossas sociedades contemporâneas à luz da história, 
reconstruir os processos que as moldaram, contribuir para uma história 
de nossas disciplinas são as ambições do Gênesis.

Editions Belin online

Gèocarrefour 1627-4873 1960-601X SBU-pacote Exatas Geociências Geografia e cartografia Uma das mais antigas revistas de geografia de expressão francesa.
Ass des Amis de la Revue 

de Géographie de Lyon
online

Gèoéconomie 1620-9869 2258-7748 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Abrange estratégias econômicas internacionais, questões relacionadas à 
globalização e à análise das forças econômicas que fundamentam as 
relações internacionais.

Éditions Choiseul online

https://www.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun.htm
https://www.persee.fr/collection/flux
https://www.tandfonline.com/loi/tfac20
https://www.tandfonline.com/loi/tfab20
https://www.tandfonline.com/loi/tfab20
https://www.tandfonline.com/loi/lfri20
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi.htm
https://www.cairn.info/revue-forum.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/fws
https://www.publish.csiro.au/fp/content/allissues
https://www.persee.fr/collection/genes
https://journals.openedition.org/geocarrefour/
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie.htm


Géographie, Économie, Socièté 1295-926X 1958-5802 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Concebida para compreender e analisar a evolução das sociedades 
contemporâneas, a revista Géographie, economique société traz uma 
contribuição original ao mais alto nível internacional, nomeadamente no 
domínio da economia territorial onde é líder.

Revues Lavoisier online

Georisk 1749-9518 1749-9526 FCA Ciências Aplicadas Ciências Aplicadas Geofísica
Fornece um fórum científico multidisciplinar para fertilização cruzada de 
idéias entre as partes interessadas que trabalham em vários aspectos do 
georisk para avançar o estado da arte e a prática.

Taylor & Francis online

Germanica 0984-2632 2107-0784 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Germanica é uma revista temática semestral cujo campo de investigação 
é a literatura e a civilização dos países de língua germânica nos séculos 
XX e XXI.

Université Lille 3 online

Gérontologie et Socièté 0151-0193 2101-0218 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

A revista Gérontologie et Société é um lugar de expressão, encontro e 
difusão de saberes acadêmicos e seculares sobre a velhice e o 
envelhecimento 

Fondation Nationale de 
Gèrontologie

online

Gesta 0016-920X 2169-3099 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes
Artes visuais, 

arquitetura

Abrange todas as facetas da produção artística desde ca. 300 a ca. 1500 
d.C., incluindo as artes das culturas cristã, judaica e islâmica nos mundos 
europeu, mediterrâneo e eslavo.

University of Chicago Press online

Gestait 1154-5232 1950-6716 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicoterapia
Tem como objetivo também divulgar a Gestalt-terapia e enraizá-la no 
campo das abordagens psicoterapêuticas.

Socièté Française de 
Gestalt

online

Gestion 0701-0028 2369-1352 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
Oferece artigos de alta qualidade em todas as áreas da administração, 
extraindo seu conteúdo de pesquisas e experiências universitárias.

HEC Montréal online

Gestion 2000 0773-0543 2406-4734 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
Discute todos os aspectos da gestão, incluindo estratégia, marketing, 
finanças, recursos humanos e produção.

Assoc de Recherches et 
Publications en 

Management
online

Gestion et Management Public 2116-8865 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão Hospeda artigos de pesquisa na área de administração e gestão pública. AIRMAP online

Getty Research Journal 1944-8740 2329-1249 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Os ensaios se concentram em um objeto ou aspecto do extenso arquivo, 
livro raro e acervos artísticos do Getty ou abordam os temas de pesquisa 
anual do Instituto de Pesquisa ou do Getty Villa.

University of Chicago Press online

Gouvernement et Action Publique 2260-0965 2262-340X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Política e Governo

Concentra-se nas atividades governamentais em sentido amplo: as 
transformações dos Estados, dos executivos e das administrações, as 
múltiplas formas de organização e funcionamento das democracias e a 
condução da ação pública.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Gradhiva 0764-8928 1760-849X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

A revista pretende ser um local de debate sobre a história e os 
desenvolvimentos atuais da antropologia a partir de estudos originais e 
da publicação de arquivos ou testemunhos.

Musee du qui Branly online

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe.htm
https://www.tandfonline.com/loi/ngrk20
https://www.cairn.info/revue-germanica.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ges
https://www.cairn.info/revue-gestalt.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/grj
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique.htm
https://journals.openedition.org/gradhiva/


Guerres Mondiales et Conflicts Contemporains 0984-2292 2101-0137 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Apresenta pontos de vista opostos de críticos e historiadores sobre a 
Segunda Guerra Mundial e os conflitos até os dias atuais.

Presses Universitaires de 
France

online

Harvard Educational Review 0017-8055 1943-5045 FE Artes e Humanidades Educação Educação

Artigos de opinião e pesquisas e ensaios de revisão no campo da 
educação de professores, profissionais, formuladores de políticas, 
acadêmicos e pesquisadores em educação e áreas afins selecionados por 
um conselho editorial.

Harvard Educational 
Review

online

HAU: Journal of Ethnographic Theory 2575-1433 2049-1115 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Tem como objetivo situar a etnografia como a heurística principal da 
antropologia e devolvê-la à vanguarda dos desenvolvimentos 
conceituais na disciplina.

University of Chicago Press online

Health Promotion Journal of Australia 1036-1073 2201-1617 SBU-pacote Biomédicas Medicina Ciências médicas
Visa facilitar a comunicação entre pesquisadores, profissionais e 
legisladores envolvidos em atividades de promoção da saúde.

CSIRO Publishing online

Heat Transfer Engineering 0145-7632 1521-0537 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Termodinâmica

Oferece um fórum para troca de calor, projeto, planejamento, operação 
e prática.

Taylor & Francis online

Heredity 0018-067X 1365-2540 IB Biomédicas Biologia Genética e Genômica
Abrange todas as áreas da genética, com foco na genética dos 
eucariotos.

Springer Nature online

Hermes 0018-0777 2365-3116 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem
Literatura e escrita, 

Linguística
Com foco na filologia clássica. Ele também apresenta artigos sobre 
história grega e romana, arqueologia, epigrafia e numismática. 

Franz Steiner Verlag impresso+online

Hermès, la Revue 0767-9513 1963-1006 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Política e Governo

Analisa o lugar central que a comunicação ocupa agora em nossas 
sociedades, suas consequências e suas profundas mudanças. 

CNRS online

Hérodote 0338-487X 1776-2987 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Geografia e cartografia

Promove uma geografia de ação e uma concepção nova e global de 
geopolítica, através da análise dos fenómenos políticos e do método de 
raciocínio geográfico.

La Découverte online

Histoire de la Justice 1639-4399 2271-7501 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Contribui para o desenvolvimento da história da justiça de uma 
perspectiva diacrônica e comparativa, a fim de torná-la melhor. 

Association Française pour 
l´Histoire de la Justice

online

Histoire de l'Education 0221-6280 2102-5452 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Oferece artigos que fazem o ponto da situação e as orientações da 
pesquisa em história da educação, na França e no exterior.

ENS Lyon online

Históire et Mesure 0982-1783 1957-7745 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Divulga o mais amplamente possível as mais recentes obras históricas 
sobre medição. Oferece um veículo de comunicação e debate no campo 
da pesquisa histórica.

Éditions de l´EHESS online

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm
https://meridian.allenpress.com/her/issue/91/1
https://www.journals.uchicago.edu/loi/hau
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/22011617
https://www.tandfonline.com/loi/uhte20
https://www.nature.com/hdy/volumes
https://elibrary.steiner-verlag.de/journal/hermes
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-mesure.htm


Histoire et Sociètés Rurales 1254-728X 1950-666X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Oferece uma ampla gama de artigos aprofundados, fontes publicadas e 
relatórios sobre publicações e eventos recentes (conferências, teses, 
etc.) neste artigo, campo.

Association d´Histoire des 
Sociétés Rurales

online

Histoire Urbaine 1628-0482 2101-003X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Aproximar todos aqueles que abordam o fato urbano em sua 
historicidade.

Socièté Française 
d´Histoire Urbaine

online

Histoire, Économie et Socièté 0752-5702 1777-5906 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

História Econômica, 
Ciências Sociais e 

Humanas

Aberta a todas as correntes e campos históricos, a revista direciona suas 
pesquisas para as questões econômicas e os fenômenos sociais.

Armand Collin online

Histoire, Monde et Cultures Religieuses 2267-7313 2271-1848 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Para melhor compreender o fenômeno da difusão e inculturação do 
Cristianismo.

Éditions Karthaia online

Histoire@Politique 1954-3670 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Política e Governo História na Política. Política, cultura, sociedade.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Historical Materialism 1465-4466 1569-206X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência Política e 

Estudos
Contém pesquisas em teoria marxista crítica. Brill Publ. online

Historical Records of Australian Science 0727-3061 1448-5508 SBU-pacote Multidisciplinar Ciências História da Ciência
Publica manuscritos sobre a história da ciência, pura e aplicada, na 
Austrália, Nova Zelândia e no sudoeste do Pacífico.

CSIRO Publishing online

Historical Studies in Natural Sciences 1939-1811 1939-182X CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
Ciência

Uma revista que revela as diversas histórias e práticas do conhecimento 
técnico, profissional e vernáculo que se desenvolveram desde o século 
XVIII.

University of California 
Press

online

History and Philosophy of Logic 0144-5340 1464-5149 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Artigos, notas e resenhas que tratem da história e da filosofia da lógica, 
entendida como qualquer volume de conhecimento que fosse 
considerado lógico na época em questão; artigos sobre a relação entre a 
lógica e outros ramos do conhecimento.

Taylor & Francis online

History and Technology 0734-1512 1477-2620 IG Exatas Geociências História da Tecnologia
Estimula a pesquisa na história da tecnologia desde a antiguidade até o 
presente.

Taylor & Francis online

History of Humanities 2379-3163 2379-3171 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Explora a história das humanidades ao longo do tempo e civilizações e 
junto com suas implicações sociopolíticas e epistêmicas, a revista faz um 
olhar crítico sobre o próprio conceito de humanidades.

University of Chicago Press online

History of Philosophy Quarterly 0740-0675 2152-1026 CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
Religião e filosofia

Contém artigos que cultivam a história filosófica com uma forte 
interação entre as preocupações contemporâneas e históricas.

University of Illinois Press online

https://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm
https://www.revues.armand-colin.com/numeros-revues/24
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique.htm
https://brill.com/view/journals/hima/hima-overview.xml
https://www.publish.csiro.au/hr/content/allissues
https://online.ucpress.edu/hsns/issue/browse-by-year
https://www.tandfonline.com/loi/thpl20
https://www.tandfonline.com/loi/ghat20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/hoh
https://www.jstor.org/journal/histphilquar


History of Religions 0018-2710 1545-6935 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Ensaios, resenhas de livros e notas de livros dedicados ao estudo de 
fenômenos religiosos históricos, seja dentro de tradições particulares ou 
além de fronteiras culturais, e buscando integrar os resultados de várias 
disciplinas da ciência da religião.

University of Chicago Press online

Hommes et Migrations 1142-852X 2262-3353 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Migração Humana

Publica dossiês temáticos sobre fluxos migratórios, realidades da 
imigração, políticas públicas e diálogo intercultural.

Museé de l ´Histoire de 
l´Immigration

online

HOPOS: The Journal of the International Society for the 
History of Philosophy of Science

2152-5188 2156-6240 CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
História Científica

Preocupado em situar os entendimentos filosóficos da ciência dentro 
das configurações históricas e filosóficas mais amplas em que foram 
desenvolvidos, e contra o pano de fundo das principais questões do 
pensamento filosófico.

University of Chicago Press online

Horizons Stratégiques 1958-3370 1760-8023 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Tem como missão informar o Governo na definição e implementação 
das suas orientações estratégicas em matéria económica, social, 
ambiental ou cultural. 

La Documentation 
Française

online

Hormone and Metabolic Research 0018-5043 1439-4286 IB Biomédicas Biologia Endocrinologia

Cobrindo os campos da endocrinologia e do metabolismo de uma 
perspectiva clínica e científica básica, esta revista bem conceituada 
publica artigos originais e comunicações curtas sobre tópicos de 
vanguarda.

Thieme online

Humanisme et Entreprise 0018-7372 2271-1791 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Fornece informações sobre a gestão das organizações e seu lugar na 
sociedade e no mundo econômico.

AAELSHUP online

Hypothèses 1298-6216 2101-0269 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

O seu ensino aplica-se especificamente à história, mas estreitam-se 
laços com outras escolas de doutoramento, dentro da Universidade de 
Paris I (geografia, história da arte e arqueologia, filosofia, direito, 
economia) e no exterior.

Publications de la 
Sorbonne

online

I Tatti Studies 0393-5949 2037-6731 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Literatura e escrita

Apresenta trabalhos inovadores escritos em italiano e em inglês sobre 
todos os aspectos das dimensões literárias, religiosas, artísticas, 
históricas e científicas da Itália renascentista. 

University of Chicago Press online

I2D - Information, Données & Documents 0012-4508 1777-5868 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

Biblioteconomia e 
Ciência da 
Informação

Dirige-se principalmente a profissionais da informação, formadores em 
setores de infodoc, estudantes e investigadores da área, mas também a 
todos aqueles que pretendam conhecer a evolução da área da 
informação nos seus múltiplos desafios.

ADBS online

Idées Économiques et Sociales 2257-5111 2264-2749 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Revisão trimestral de ciências econômicas e sociais para professores e 
estudantes de economia, sociologia e ciências políticas da SES.

Réseau Canopé online

Imaginaire et Inconscient 1628-9676 1965-0183 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Imaginário e inconsciente abrange o campo do imaginário na clínica 
psicológica e psicanalítica, na literatura, nas artes ...

L´Esprit du Temps online

Immunopharmacology and Immunotoxicology 0892-3973 1532-2513 IB Biomédicas Biologia Toxicologia
Apresenta artigos científicos, comunicações breves e revisões sobre as 
alterações do sistema imunológico e outros tópicos relacionados.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/hr
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/hopos
https://www.journals.uchicago.edu/loi/hopos
https://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques.htm
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000025
https://www.cairn.info/revue-humanisme-et-entreprise.htm
https://www.cairn.info/revue-hypotheses.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/its
https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.htm?contenu=liste-numeros
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient.htm
https://www.tandfonline.com/loi/iipi20


Infection Control and Hospital Epidemiology 0899-823X 1559-6834 FCM Biomédicas Medicina Epidemologia

Publica pesquisas sobre controle e avaliação da transmissão de 
patógenos em instituições de saúde e sobre o uso de princípios e 
métodos epidemiológicos para avaliar e melhorar a prestação de 
cuidados.

Cambridge University Press online

Infectious Diseases 2374-4235 2374-4243 FCM Biomédicas Medicina Doenças transmissíveis Publicação sobre aspectos clínicos de doenças infecciosas.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Informations Sociales 0046-9459 2101-0374 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
A revista é multidisciplinar (ciências humanas e sociais: sociologia, 
ciência política, economia, psicologia, história, etc.).

Caisse Nationale 
d´Allocations Familiales

online

Innovation Policy and the Economy 1531-3468 1537-2618 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Oferece um fórum para pesquisas sobre as interações entre as políticas 
públicas, o processo de inovação e a economia.

University of Chicago Press online

Innovations 1267-4982 1965-0256 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Revista acadêmica que trata das evoluções e transformações da 
economia e da sociedade.

De Boeck Supérieur online

Inquiry 0020-174X 1502-3923 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia Contém artigos e discussões de revisão em todas as áreas da filosofia. Taylor & Francis online

Insect Systematics and Evolution 1399-560X 1876-312X IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes
Publica artigos originais sobre todos os aspectos da entomologia 
sistemática e da história evolutiva de insetos e grupos relacionados.

Brill Publ. online

Insistance 1778-7807 1951-6258 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Psicologia

Deixe-se ensinar pelo nó que o inédito, o invisível e o imaterial tecem 
entre música, pintura e dança, renova a questão da linguagem e coloca 
uma questão política: em nosso mundo onde o objeto industrial tende a 
ser sempre mais acessível , que lugar deixa seu consumo para o objeto 
inacessível por causa do desejo?

ERES online

International Geology Review 0020-6814 1938-2839 IG Exatas Geociências Geologia
Cobertura revisada por pares de tópicos que lidam com a estrutura 
petrotectônica da terra e a distribuição de recursos minerais e 
energéticos dentro dessa estrutura.

Taylor & Francis online

International Journal of American Linguistics 0020-7071 1545-7001 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Estudos de todos os aspectos das línguas nativas das Américas; 
descrição, história, tipologia e teoria linguística aceita em qualquer 
idioma.

University of Chicago Press online

International Journal of Audiology 1499-2027 1708-8186 BAE Biomédicas Medicina Otorrinolaringologia
Relatórios científicos, clínicos, sociais e técnicos originais relacionados à 
função auditiva e à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de 
distúrbios auditivos são apresentados.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

International Journal of Chemical Reactor Engineering 2194-5748 1542-6580 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Química

Abrange engenharia de reator teórica e aplicada, incluindo projeto de 
reator monofásico e multifásico, reatores catalíticos, operação e 
controle de reatores químicos, novos conceitos de reator químico para 
processos químicos verdes, etc.

De Gruyter online

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/all-issues
https://www.tandfonline.com/loi/infd20
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ipe
https://www.cairn.info/revue-innovations.htm
https://www.tandfonline.com/loi/sinq20
https://brill.com/view/journals/ise/ise-overview.xml
https://www.cairn.info/revue-insistance.htm
https://www.tandfonline.com/loi/tigr20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ijal
https://www.tandfonline.com/loi/iija20
https://www.degruyter.com/journal/key/IJCRE/html


International Journal of Clinical Pharmacology and 
Therapeutics

0946-1965 IB Biomédicas Biologia
Terapia 

medicamentosa

Ensaios clínicos, Farmacoepidemiologia - Farmacovigilância, 
Farmacodinâmica, Disposição e Farmacocinética de Medicamentos, 
Garantia de qualidade, Farmacogenética, Medicamentos 
biotecnológicos como citocinas e antibióticos recombinantes.

Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle

online

International Journal of Control 0020-7179 1366-5820 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia mecânica

Dedicada a sistemas de controle em seu sentido mais amplo, publicando 
artigos em diversas áreas da teoria de controle e aplicações de controle.

Taylor & Francis online

International Journal of Emerging Electric Power 
Systems

2194-5756 1553-779X BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia elétrica

Pesquisa e bolsa de estudos relacionadas aos desenvolvimentos mais 
recentes e promissores em sistemas de energia. Esforços recentes de 
pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias e técnicas para 
geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica.

De Gruyter online

International Journal of Engine Research 1468-0874 2041-3149 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia mecânica

Publica artigos de alta qualidade em estudos experimentais e analíticos 
que abordam uma ampla gama de tecnologias de motores.

Sage online

International Journal of Environmental Analytical 
Chemistry

0306-7319 1029-0397 IQ Exatas Química Química analítica
Contém pesquisas originais sobre todos os aspectos do trabalho 
analítico relacionados aos problemas ambientais.

Taylor & Francis online

International Journal of Food Sciences and Nutrition 0963-7486 1465-3478 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Ciência da Nutrição Tem como objetivo integrar a ciência alimentar com a nutrição.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

International Journal of Geographical Information 
Science

1365-8816 1365-8824 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Geografia e Cartografia

Fornece um fórum para a troca de idéias originais, técnicas, abordagens 
e experiências no campo de rápido crescimento da ciência da 
informação geográfica.

Taylor & Francis online

International Journal of Mathematical Education in 
Science and Technology

0020-739X 1464-5211 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Educação, Matemática

Artigos originais que abrangem uma vasta experiência em educação 
matemática, conteúdos programáticos e métodos de apresentação, 
modelos matemáticos e discussão dirigidos ao profissional em educação 
matemática.

Taylor & Francis online

International Journal of Neuroscience 0020-7454 1543-5245 FCM Biomédicas Medicina Neurologia
Preocupado com problemas de tecido nervoso, sistema nervoso e 
comportamento.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

International Journal of Obesity 0307-0565 1476-5497 IB Biomédicas Biologia Endocrinologia

Abrange estudos básicos, clínicos e aplicados em bioquímica, fisiologia, 
genética e nutrição, juntamente com aspectos moleculares, 
metabólicos, psicológicos e epidemiológicos da obesidade e doenças 
relacionadas.

Springer Nature online

International Journal of Performance Analysis in Sport 2474-8668 1474-8185 FCA Ciência Aplicadas Ciências do Esporte Esporte e lazer
Abrange todos os aspectos da análise de desempenho atlético, incluindo 
comportamento, tecnologia e biomecânica.

Taylor & Francis online

International Journal of Phytoremediation 1522-6514 1549-7879 IB Biomédicas Biologia Ciencias ambientais
Dedicado à publicação de pesquisas laboratoriais e de campo atuais que 
descrevem o uso de sistemas de plantas para remediar ambientes 
contaminados

Taylor & Francis online

https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-pharmacology-and-therapeutics.html
https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-pharmacology-and-therapeutics.html
https://www.tandfonline.com/loi/tcon20
https://www.degruyter.com/journal/key/IJEEPS/html
https://www.degruyter.com/journal/key/IJEEPS/html
https://journals.sagepub.com/loi/jer
https://www.tandfonline.com/loi/geac20
https://www.tandfonline.com/loi/geac20
https://www.tandfonline.com/loi/iijf20
https://www.tandfonline.com/loi/tgis20
https://www.tandfonline.com/loi/tgis20
https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://www.nature.com/ijo/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/rpan20
https://www.tandfonline.com/loi/bijp20


International Journal of Plant Sciences 1058-5893 1537-5315 IB Biomédicas Biologia Botânica

Pesquisa original não publicada em todas as áreas das ciências vegetais, 
incluindo desenvolvimento, fisiologia, ecologia, paleobotânica, 
interações patógeno-hospedeiro, genética, evolução, anatomia, 
algologia e micologia para um público internacional.

University of Chicago Press online

International Journal of Production Research 0020-7543 1366-588X BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Negócios

Lida com tecnologia e comportamento fundamental dos recursos de 
produção.

Taylor & Francis online

International Journal of Science Education 0950-0693 1464-5289 FE Artes e Humanidades Educação
Ensino e instrução, 

educação

Ênfase especial é colocada na pesquisa aplicável relevante para a prática 
educacional, guiada por realidades educacionais em sistemas, escolas, 
faculdades e universidades.

Taylor & Francis online

International Journal of Sustainable Transportation 1556-8318 1556-8334 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Transporte

Fornece um fórum de discussão para a troca de idéias novas e 
inovadoras sobre a pesquisa de transporte sustentável no contexto de 
aspectos ambientais, econômicos, sociais e de engenharia, bem como as 
interações atuais e futuras do sistema de transporte

Taylor & Francis online

International Journal of Systems Science 0020-7721 1464-5319 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Matemática

Abrange a teoria e prática de modelagem matemática, simulação, 
otimização e controle em relação a sistemas biológicos, econômicos, 
ambientais, industriais e de transporte.

Taylor & Francis online

International Journal of Wildland Fire 1049-8001 1448-5516 SBU-pacote Biologia Meio Ambiente
Prevenção a incêndios 

florestais
Publica trabalhos de pesquisa que promovem pesquisas básicas e 
aplicadas sobre incêndios florestais.

CSIRO Publishing online

International Materials Review 0950-6608 1743-2804 IFGW Exatas Física Física
Publica análises críticas sobre tópicos específicos que abrangem todos 
os aspectos da ciência e tecnologia de materiais.

Taylor & Francis (Maney 
Publishing)

online

International Philosophical Quarterly 0019-0365 2153-8077 FE Artes e Humanidades Educação Religião e Filosofia

Artigos criativos, críticos e históricos, discussão e resenhas 
proporcionando um fórum internacional em inglês para o intercâmbio 
de idéias filosóficas básicas entre as Américas e a Europa e entre o 
Oriente e o Ocidente.

Philosophy Documentation 
Center

online

International Review of Applied Economics 0269-2171 1465-3486 IE Artes e Humanidades Economia Economia
Artigos e resenhas de livros sobre as aplicações práticas das idéias 
econômicas e a avaliação e o desenvolvimento de políticas econômicas.

Taylor & Francis online

International Review of Cell and Molecular Biology 1937-6448 IB Biomédicas Biologia Bioquímica, Histologia Revisão Internacional de biologia celular e molecular. Elsevier Science online

Invertebrate Reproduction and Development 0792-4259 2157-0272 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Artigos sobre a biologia sexual, reprodutiva e do desenvolvimento de 
invertebrados.

Taylor & Francis online

Invertebrate Systematics 1445-5226 1447-2600 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Publica contribuições originais e significativas sobre a sistemática e 
filogenia de invertebrados em todo o mundo.

CSIRO Publishing online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/ijps
https://www.tandfonline.com/loi/tprs20
https://www.tandfonline.com/loi/tsed20
https://www.tandfonline.com/loi/ujst20
https://www.tandfonline.com/loi/tsys20
https://www.publish.csiro.au/wf/content/allissues
https://www.tandfonline.com/loi/yimr20
https://www.pdcnet.org/collection/browse?fp=ipq
https://www.tandfonline.com/loi/cira20
https://www.sciencedirect.com/bookseries/international-review-of-cell-and-molecular-biology/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/tinv20
https://www.publish.csiro.au/is


Isis 0021-1753 1545-6994 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências médicas

Artigos dedicados à história da ciência e suas relações sociais e culturais, 
notas e documentos, e um grande número de resenhas de livros.

University of Chicago Press online

ISME Journal 1751-7362 1751-7370 SBU-pacote Biomédicas Biologia Ciências da vida
Promove áreas diversas e integradas de ecologia microbiana, 
abrangendo toda a extensão da vida microbiana, incluindo bactérias, 
arquéias, eucariotos microbianos e vírus.

Springer Nature online

Japanese Journal of Applied Physics 0021-4922 1347-4065 IFGW Exatas Física Física Contém trabalhos de pesquisa no campo da física aplicada. IOP - Institute of Physics online

Journal de Gestion et d´Économie Médicales 2262-5305 2270-2504 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e Medicina
Fornece um vínculo entre economistas, médicos e gerentes de hospitais, 
discutindo questões de importância médica e econômica, como a 
Previdência Social e outras formas de financiamento da saúde pública.

Editions Eska online

Journal de la Psychanalyse de l Énfant 0994-7949 2264-590X SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e Medicina

Tem como objetivo fazer ouvir a voz de psicanalistas e psicoterapeutas 
que se empenham em prestar ajuda às crianças em sofrimento, aos seus 
pais e às equipas institucionais que os dirigem, graças à exploração 
atenta do seu mundo interno.

Presses Universitaires de 
France

online

Journal de la Socièté des Ocèanistes 0300-953X 1760-7256 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História da Austrália e 

Oceania

Publica qualquer artigo científico relativo à Oceania (em sentido lato) e 
mais especialmente aqueles relativos ao presente e ao passado das suas 
populações.

Socièté des Ocèanistes online

Journal des Anthropologues 1156-0428 2114-2203 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Sempre publicou ao lado de uma maioria de antropólogos, especialistas 
de disciplinas relacionadas: sociologia, psicanálise, ciência política, 
economia, etc.

Association Française des 
Anthropologues

online

Journal du Droit des Jeunes 2114-2068 2259-6003 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei europeia

Reporta, analisa e informa sobre todas as questões que norteiam a 
atividade de assistentes sociais, educadores, juízes, advogados, 
professores.

Association Jeunesse et 
Droit

online

Journal Français de Psychiatrie 1260-5999 1776-2855 SBU-pacote Biomédicas Medicina Psiquiatria
Reivindicando uma tradição clínica, liberal e humanista, o JFP deseja 
promover uma psiquiatria que reconhece na psicose uma variedade de 
nossa loucura comum. 

ERES online

Journal International de Bioéthique 1287-7352 2102-5169 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Ciências da vida, Saúde 

e Medicina

Fornece uma revisão internacional e banco de dados cobrindo 
tecnologia reprodutiva, transplantes de órgãos e técnicas sofisticadas de 
reanimação e discute como eles transformaram nascimento, vida e 
morte.

Editions Eska online

Journal of Adhesion Science and Technology 0169-4243 1568-5616 IQ Exatas Química Física
Abrange os aspectos básicos, teorias e mecanismos de adesão e lida com 
aplicações de princípios de adesão em todas as áreas da tecnologia.

Taylor & Francis online

Journal of Air and Waste Management Association 
(1995-)

1096-2247 2162-2906 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura

Controle de poluição e 
gerenciamento de 

resíduos

Atenda as pessoas ocupacionalmente envolvidas no controle da poluição 
do ar e gerenciamento de resíduos.

Taylor & Francis online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/isis
https://www.nature.com/ismej/volumes
https://iopscience.iop.org/journal/1347-4065
https://eska-publishing.com/fr/1308-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante
https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-des-anthropologues.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie.htm
https://eska-publishing.com/fr/1322-journal-international-de-bioethique
https://www.tandfonline.com/loi/tast20
https://www.tandfonline.com/loi/uawm20
https://www.tandfonline.com/loi/uawm20


Journal of American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry

0890-8567 1527-5418 FCM Biomédicas Medicina Medicina Pediátrica

Manuscritos originais de teoria, pesquisa e prática clínica em psiquiatria 
infantil e adolescente de uma variedade de pontos de vista; genética, 
epidemiológica, neurobiológica, cognitiva, comportamental e 
psicodinâmica.

Elsevier online

Journal of American Mathematical Society 0894-0347 1088-6834 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém artigos de pesquisa em todas as áreas da matemática pura e 
aplicada.

AMS online

Journal of American Planning Association 0194-4363 1939-0130 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura

Planejamento e 
Desenvolvimento 

Regional

Artigos, ensaios, comentários, relatórios de computador, caderno de 
anotações, resenhas de livros e listas de novas publicações sobre todos 
os aspectos do planejamento para um grande número de leitores e 
membros da American Planning Association.

Taylor & Francis online

Journal of American Statistical Association 0162-1459 1537-274X IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Os artigos se concentram em aplicações estatísticas, teoria e métodos 
nas ciências econômicas, sociais, físicas, de engenharia e da saúde. 
Livros importantes que contribuem para o avanço estatístico são 

revisados   no JASA.

Taylor & Francis online

Journal of Animal Science 0021-8812 1525-3163 BAE Exatas
Engenharia e 

Arquitetura
Pecuária e criação de 

animais

Aumenta o conhecimento e compreensão dos animais, especialmente 
animais de fazenda, e melhora o cuidado e a produtividade dos animais, 
tanto comercialmente quanto em pesquisa.

Oxford University Press online

Journal of Anthropological Research 0091-7710 2153-3806 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Artigos em todos os ramos da antropologia relativos a povos e culturas, 
do passado e do presente, em qualquer região.

University of Chicago Press online

Journal of Antibiotics 0021-8820 1881-1469 FCM Biomédicas Medicina Antibióticos
Dedicado à pesquisa de antibióticos e tipos de substâncias relacionadas, 
uma área de pesquisa particularmente relevante, dado o problema 
crescente da resistência aos antibióticos.

Springer Nature online

Journal of Apicultural Research 0021-8839 2078-6913 IB Biomédicas Biologia Zoologia Contém pesquisas científicas originais sobre abelhas e apicultura. Taylor & Francis online

Journal of Architectural Education 1046-4883 1531-314X BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Educação 

Arquitetônica
Abrange todos os aspectos da arquitetura, incluindo história, teoria, 
prática e design.

Taylor & Francis online

Journal of Architecture 1360-2365 1466-4410 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Arquitetura

Reúne diversas visões que afetam o futuro da arquitetura e sua 
recepção no mundo.

Taylor & Francis online

Journal of Biological Education 0021-9266 2157-6009 FE Artes e Humanidades Educação
Ensino e instrução, 

ciências da vida
Artigos de referência, cartas, notícias curtas e análises sobre todos os 
aspectos da biologia publicados pelo Instituto de Biologia de Londres.

Taylor & Francis online

Journal of Bone and Joint Surgery; A (American Volume) 0021-9355 1535-1386 FCM Biomédicas Medicina Cirurgia ortopédica
Publica pesquisas baseadas em evidências para melhorar a qualidade do 
atendimento para pacientes ortopédicos.

Journal of Bone and Joint 
Surgery

online

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-american-academy-of-child-and-adolescent-psychiatry
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-american-academy-of-child-and-adolescent-psychiatry
https://www.ams.org/journals/jams/all_issues.html
https://www.tandfonline.com/loi/rjpa20
https://www.tandfonline.com/loi/uasa20
https://academic.oup.com/jas
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jar
https://www.nature.com/ja/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/tjar20
https://www.tandfonline.com/loi/rjae20
https://www.tandfonline.com/loi/rjar20
https://www.tandfonline.com/loi/rjbe20
https://www.jbjs.org/journal.php?j=jbjs


Journal of Clinical Pediatric Dentistry 1053-4628 1557-5268 FOP Biomédicas Odontologia
Odontologia, Medicina 

Pediátrica
Fornece informações clinicamente relevantes para permitir que o 
dentista tenha acesso ao estado da arte em odontopediatria.

Journal of Clinical and 
Pediatric Dentistry

online

Journal of Clinical Psychiatry + supplements 0160-6689 1555-2101 FCM Biomédicas Medicina Psiquiatria Material clínico que trata de transtornos psiquiátricos.
Physicians Postgraduate 

Press
online

Journal of Coordination Chemistry 0095-8972 1029-0389 IQ Exatas Química Química
Relatórios sobre os resultados de investigações originais envolvendo as 
propriedades físicas e químicas, e sínteses e estruturas de compostos de 
coordenação de metais.

Taylor & Francis online

Journal of Cuneiform Studies 0022-0256 2325-6737 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Fornece informações sobre a história e os idiomas das antigas culturas 
letradas da Mesopotâmia e da Anatólia.

University of Chicago Press online

Journal of Dentistry for Children 1551-8949 1935-5068 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia

Abrange uma ampla gama de tópicos relacionados ao atendimento 
clínico de crianças, desde técnicas clínicas de importância vital para o 
médico, até estudos sobre comportamento, crescimento e 
desenvolvimento infantil.

American Academy of 
Pediatric Dentistry

online

Journal of Development Studies 0022-0388 1743-9140 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Economia

Artigos e resenhas de livros preocupados com os países em 
desenvolvimento do mundo.

Taylor & Francis online

Journal of Economic Entomology 0022-0493 1938-291X IB Biomédicas Biologia
Controle de pragas e 
pesticidas, insetos e 

artrópodes

Tem como objetivo promover a entomologia em todas as suas 
subdisciplinas para o avanço da ciência e o benefício da sociedade.

Oxford University Press online

Journal of Economic Methodology 1350-178X 1469-9427 IE Artes e Humanidades Economia Economia Contém trabalhos no amplo campo da metodologia econômica. Taylor & Francis online

Journal of ECT 1095-0680 1533-4112 FCM Biomédicas Medicina Psiquiatria
Abrange todos os aspectos da terapia eletroconvulsiva contemporânea, 
relatando os principais desenvolvimentos clínicos e de pesquisa em todo 
o mundo.

Lippincott WW online

Journal of Education Policy 0268-0939 1464-5106 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Comentários sobre os atuais desenvolvimentos educacionais 
internacionais em uma ampla gama de áreas, além de fornecer um 
fórum para uma análise histórica e comparativa mais ampla da política.

Taylor & Francis online

Journal of Educational Research 0022-0671 1940-0675 FE Artes e Humanidades Educação Educação

Manuscritos originais que descrevem ou sintetizam pesquisas de 
relevância direta para a prática educacional em escolas de ensino 
fundamental e médio; experimentos, avaliações, etnolografia, 
replicações e ensaios que tratam de questões levantadas em `JER. '

Taylor & Francis online

Journal of Electrochemical Society 0013-4651 1945-7111 IFGW Exatas Física Eletroquímica
Artigos originais em três seções técnicas, cartas, artigos técnicos (ciência 
e tecnologia eletroquímica e ciência e tecnologia de estado sólido) e 
revisões publicadas pela Electrochemical Society Inc.

Electrochemical Society Inc online

https://meridian.allenpress.com/jcpd/issue/browse-by-year
https://www.psychiatrist.com/jcp-toc/
https://www.tandfonline.com/loi/gcoo20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jcs
https://www.ingentaconnect.com/content/aapd/jodc
https://www.tandfonline.com/loi/fjds20
https://academic.oup.com/jee/issue
https://www.tandfonline.com/loi/rjec20
https://journals.lww.com/ectjournal/pages/default.aspx
https://www.tandfonline.com/loi/tedp20
https://www.tandfonline.com/loi/vjer20
https://iopscience.iop.org/journal/1945-7111


Journal of Endocrinology 0022-0795 1479-6805 IB Biomédicas Ciências Médicas Endocrinologia
Fornece uma cobertura de pesquisa em todos os aspectos da 
endocrinologia.

BioScientifica online

Journal of Environmental Education 0095-8964 1940-1892 FE Artes e Humanidades Educação Ciencias ambientais

A cobertura revisada por pares de tópicos de educação ambiental, 
incluindo estudos de caso de projetos relevantes, avaliação de novas 
pesquisas e discussão de políticas públicas e filosofia. Escrito para 
profissionais de ensino na área de educação ambiental.

Taylor & Francis online

Journal of Essential Oil Research 1041-2905 2163-8152 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Negócios
Dedicado a todas as facetas de estudos puros e aplicados em óleos 
essenciais e voláteis de plantas.

Taylor & Francis online

Journal of Geoscience Education 1089-9995 2158-1428 IG Exatas Geociências Geologia, Educação

JGE é a publicação oficial da NAGT e atua como o único fórum 
internacional dedicado exclusivamente à publicação de pesquisas sobre 
pedagogia, avaliação e filosofia de ensino e aprendizagem em 
geociências.

Taylor & Francis online

Journal of Horticultural Science and Biotechnology 1462-0316 2380-4084 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Propagação de plantas 

e horticultura

Publica os resultados de pesquisas originais sobre frutas temperadas e 
tropicais e outras culturas perenes, vegetais e flores. É de interesse para 
cientistas pesquisadores de horticultura e produtores avançados na Grã-
Bretanha e no exterior.

Taylor & Francis online

Journal of Human Capital 1932-8575 1932-8664 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Trabalho

Dedicado ao tema do capital humano e sua crescente importância na 
economia do conhecimento contemporâneo.

University of Chicago Press online

Journal of Hydraulic Research/Journal de Recherches 
Hydrauliques

0022-1686 1814-2079 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia hidráulica

Publica trabalhos de pesquisa em hidráulica teórica, experimental e 
computacional e mecânica dos fluidos, particularmente relacionados a 
rios, lagos, estuários, costas, hidrovias construídas e alguns fluxos 
internos, como fluxos de tubos.

Taylor & Francis online

Journal of Immunology 0022-1767 1550-6606 IB Biomédicas Biologia Imunologia
Apresenta o pensamento mais recente e as pesquisas atuais sobre 
imunoquímica, transplante, biologia molecular, genética molecular e 
muito mais para imunologistas e indivíduos em disciplinas relacionadas.

American Association of 
Immunologists

online

Journal of Innovation Economics et Management 2032-5355 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Periódico acadêmico que trata das evoluções e transformações da 
economia e da sociedade.

De Boeck Supérieur online

Journal of Institutional and Theoretical Economics 0932-4569 1614-0559 IE Artes e Humanidades Economia
Ciências Sociais e 

Humanas
Abrange economia política e economia institucional moderna. Mohr Siebeck impresso+online

Journal of International Business Studies
0047-2506

1478-6990 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Administração
Traz artigos de interesse que contribuem para a fundamentação teórica 
dos estudos de negócios e gestão.

Palgrave Macmillan online

Journal of International Mobility 2296-5165 2296-519X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Reúne contribuições científicas que se relacionam com todas as 
dimensões da mobilidade das pessoas para fins de aprendizagem na 
Europa e em todo o mundo.

Presses Universitaires de 
France

online

https://joe.bioscientifica.com/
https://www.tandfonline.com/loi/vjee20
https://www.tandfonline.com/loi/tjeo20
https://www.tandfonline.com/loi/ujge20
https://www.tandfonline.com/loi/thsb20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jhc
https://www.tandfonline.com/loi/tjhr20
https://www.tandfonline.com/loi/tjhr20
https://www.jimmunol.org/
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm
https://www.mohrsiebeck.com/en/journal/journal-of-institutional-and-theoretical-economics-jite
https://www.palgrave.com/gp/journal/41267
https://www.cairn.info/revue-journal-of-international-mobility.htm


Journal of Investigative Dermatology 0022-202X 1523-1747 FCM Biomédicas Medicina Dermatologia
Publica artigos originais e revisões pertinentes ao funcionamento 
normal e anormal da pele.

Elsevier online

Journal of Labor Economics 0734-306X 1537-5307 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Artigos que tratam de todos os aspectos da economia do trabalho 
moderno.

University of Chicago Press online

Journal of Law and Courts 2164-6570 2164-6589 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

A revista tem objetivos interdisciplinares e publica uma ampla gama de 
pesquisas para membros da comunidade intelectual de leis e tribunais. 

University of Chicago Press online

Journal of Liposome Research 0898-2104 1532-2394 IQ Exatas Química Histologia
Contém trabalho original revisado por pares nas áreas de 
lipossomologia, biologia lipídica e química lipídica sintética e física.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Journal of Mammalogy 0022-2372 1545-1542 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Resume a compreensão atual da biologia de uma espécie individual, 
incluindo sistemática, distribuição, história fóssil, genética, anatomia, 
fisiologia, comportamento, ecologia e conservação.

Oxford University Press online

Journal of Mechanics of Materials and Structures 1559-3959 2157-5428 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia de 

materiais
Abrange pesquisas inovadoras e consequentes em mecânica de 

materiais e estruturas deformáveis   de todos os tipos.

Mathematical Sciences 
Publishers

online

Journal of Medical Entomology 0022-2585 1938-2928 IB Biomédicas Biologia
Insetos e artrópodes, 
medicina veterinária

Abrange todas as fases da entomologia médica. Oxford University Press online

Journal of Microencapsulation 0265-2048 1464-5246 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Ciências médicas Abrange a química de materiais encapsulantes.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Journal of Modern Optics 0950-0340 1362-3044 IFGW Exatas Física Física

Abrange os aspectos fundamentais e aplicados da pesquisa 
contemporânea mundial em óptica não linear e quântica, física de laser, 
coerência e manchas, fibras ópticas e filmes finos, óptica integrada e 
eletro-óptica, design óptico e testes.

Taylor & Francis online

Journal of Motor Behavior 0022-2895 1940-1027 FEF Biomédicas Educação Física Psicologia, Neurologia
Artigos com enfoque no comportamento motor, amplamente definido, 
que engloba todas as áreas do comportamento motor: psicologia, 
cinesiologia, biomecânica e neurofisiologia.

Taylor & Francis online

Journal of Music Therapy 0022-2917 2053-7395 FCM Biomédicas Medicina Música
Contém relatórios de pesquisas nas áreas de musicoterapia e o uso da 
música em ambientes de tratamento e reabilitação.

Oxford University Press online

Journal of Natural History 0022-2933 1464-5262 IB Biomédicas Biologia Ciências da vida
Contém pesquisas e análises originais em sistemática e biologia 
evolutiva e interativa.

Taylor & Francis online

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-investigative-dermatology
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jole
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jlc
https://www.tandfonline.com/loi/ilpr20
https://academic.oup.com/jmammal/issue
https://msp.org/jomms/2017/12-1/index.xhtml
https://academic.oup.com/jme/issue
https://www.tandfonline.com/loi/imnc20
https://www.tandfonline.com/loi/tmop20
https://www.tandfonline.com/loi/vjmb20
https://academic.oup.com/jmt/issue
https://www.tandfonline.com/loi/tnah20


Journal of Near Eastern Studies 0022-2968 1545-6978 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudo da Linguagem Linguística
Apresentar artigos e resenhas de livros sobre todos os aspectos da 
história e da literatura do antigo e pré-moderno Oriente Próximo.

University of Chicago Press online

Journal of New Music Research 0929-8215 1744-5027 IA Artes e Humanidades Artes Música
Enfatiza uma base interdisciplinar para a música por meio das 
tecnologias mais avançadas. Abrange musicologia, psicologia, ciências da 
informação, filosofia e ciências do cérebro.

Taylor & Francis online

Journal of Occupational and Environmental  Medicine 1076-2752 1536-5948 FCM Biomédicas Medicina
Ciências Médicas, 

Ciencias ambientais

Apresenta artigos médicos profissionais para especialistas em medicina 
ocupacional e ambiental, mas também para estudantes, residentes e 
educadores

Lippincott WW online

Journal of Operational Research Society 0160-5682 1476-9360 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Matemática

Artigos e estudos de casos práticos relevantes para profissionais, 
pesquisadores, professores, alunos e consumidores de pesquisa 
operacional e que cobrem a teoria, prática, história ou metodologia da 
pesquisa operacional.

Taylor & Francis online

Journal of Oral Implantology 0160-6972 1548-1336 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
O objetivo é levar informações para cientistas, médicos, proprietários e 
técnicos de laboratórios, fabricantes e educadores.

Allen Press online

Journal of Peasant Studies 0306-6150 1743-9361 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Concentra-se em considerar os camponeses dentro dos sistemas mais 
amplos e situações históricas em que existem.

Taylor & Francis online

Journal of Philosophical Research 1053-8364 2153-7984 CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
Religião e Filosofia

Fornece uma saída para trabalhos incomuns, como traduções, 
comentários e bibliografias, e publica artigos de qualquer orientação 
filosófica, em inglês ou francês, que fazem uma contribuição significativa 
para o tema em discussão.

Philosophy Documentation 
Center

online

Journal of Philosophy 0022-362X 1939-8549 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Publica artigos filosóficos de interesse atual e incentiva o intercâmbio de 
idéias, especialmente na exploração da fronteira entre a filosofia e 
outras disciplinas.

Philosophy Documentation 
Center

online

Journal of Philosophy of Sport 0094-8705 1543-2939 FEF Biomédicas Educação Física Esportes e Lazer

Fornece um fórum para a discussão de questões filosóficas - metafísicas, 
éticas, epistemológicas, estéticas ou outras - que surgem no esporte, 
jogos, brincadeiras, dança, incorporação e outras atividades 
relacionadas ao motor.

Taylor & Francis online

Journal of Physical Education Recreation and Dance-
JOPERD

0730-3084 2168-3816 FEF Biomédicas Educação Física Educação Física

Fornece as informações necessárias para ajudar os alunos e clientes a 
aprender habilidades motoras, melhorar o condicionamento físico e 
praticar atividades físicas e praticar esportes de forma segura e 
adequada.

Taylor & Francis online

Journal of Plant Nutrition 0190-4167 1532-4087 IB Biomédicas Biologia Botânica
Concentra-se em novas descobertas que exploram a influência de 
elementos essenciais e não essenciais atualmente conhecidos na 
fisiologia e crescimento das plantas.

Taylor & Francis online

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2000-656X 2000-6764 FCM Biomédicas Medicina Cirurgia
Atua como um fórum internacional para cirurgia plástica, cirurgia de 
mão e pesquisas relacionadas. O interesse está focado em artigos 
originais sobre pesquisa básica e avaliação clínica.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/jnes
https://www.tandfonline.com/loi/nnmr20
https://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
https://www.tandfonline.com/loi/tjor20
https://meridian.allenpress.com/joi/issue/browse-by-year
https://www.tandfonline.com/loi/fjps20
https://www.pdcnet.org/collection/browse?fp=jpr
https://www.pdcnet.org/collection/browse?fp=jphil
https://www.tandfonline.com/loi/rjps20
https://www.tandfonline.com/loi/ujrd20
https://www.tandfonline.com/loi/ujrd20
https://www.tandfonline.com/loi/lpla20
https://www.tandfonline.com/loi/iphs20


Journal of Political Economy 0022-3808 1537-534X SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Artigos, comentários e resenhas de livros sobre todos os aspectos da 
economia política.

University of Chicago Press online

Journal of Post Keynesian Economics 0160-3477 1557-7821 IE Artes e Humanidades Economia Economia
Um jornal acadêmico de trabalho teórico e empírico inovador que lança 
uma nova luz sobre os problemas econômicos contemporâneos.

Taylor & Francis online

Journal of Social Psychology 0022-4545 1940-1183 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Psicologia

Artigos sobre estudos experimentais, empíricos e de campo de grupos, 
efeitos culturais, problemas transnacionais, linguagem e etnia, notas 
interculturais e replicações e refinamentos relatados resumidamente.

Taylor & Francis online

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 0022-4707 1827-1928 FEF Biomédicas Educação Física Medicina esportiva

Artigos originais, editoriais, resenhas, relatos de casos e notas técnicas 
referentes às áreas de fisiologia aplicada, medicina preventiva, medicina 
esportiva e traumatologia, psicolologia esportiva de aplicação prática à 
medicina esportiva.

Editions Minerva Medica online

Journal of Sports Sciences 0264-0414 1466-447X FEF Biomédicas Educação Física Esporte e lazer
Publica artigos sobre vários aspectos das ciências do esporte, 
abrangendo uma série de bases disciplinares.

Taylor & Francis online

Journal of Statistical Computation and Simulation 0094-9655 1563-5163 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica

Simulação de 
computador, 
matemática

Abrange trabalhos significativos e originais em áreas de estatísticas 
relacionadas ou dependentes do computador.

Taylor & Francis online

Journal of Strain Analysis for Engineering Design 0309-3247 2041-3130 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia mecânica

Fornece um fórum para o trabalho relacionado à medição e análise de 
deformação que é apropriado para o projeto e prática de engenharia.

Sage online

Journal of Strength and Conditioning Research 1064-8011 1533-4287 FEF Biomédicas Educação Física Esporte e lazer
Pesquisas originais, simpósios, revisões, comentários, relatórios 
metodológicos e notas de pesquisa avançando o conhecimento sobre 
força e condicionamento por meio da pesquisa.

Lippincott WW online

Journal of the Association for Consumer Research 2378-1815 2378-1823 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Publica edições temáticas trimestrais explorando tópicos únicos no 
comportamento do consumidor.

University of Chicago Press online

Journal of the Association of Environmental and 
Resource Economics

2333-5955 2333-5963 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Publica artigos que se dedicam a questões ambientais e de recursos 
naturais.

University of Chicago Press online

Journal of the Society for Social Work and Research 2334-2315 1948-822X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Serviços Sociais

Concentra-se na pesquisa sobre problemas sociais, programas e 
políticas.

University of Chicago Press online

Journal of Urban Design 1357-4809 1469-9664 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura

Planejamento e 
Desenvolvimento 

Urbano

Fornece artigos sobre pesquisa e prática em design urbano que 
oferecem contribuições em diversas áreas de interesse interdisciplinar e 
internacional.

Taylor & Francis online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/jpe
https://www.tandfonline.com/loi/mpke20
https://www.tandfonline.com/loi/vsoc20
https://www.minervamedica.it/en/journals/sports-med-physical-fitness/article.php?cod=R40Y9999N00A21092101
https://www.tandfonline.com/loi/rjsp20
https://www.tandfonline.com/loi/gscs20
https://journals.sagepub.com/loi/SDJ
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Pages/issuelist.aspx
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jacr
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jaere
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jaere
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jsswr
https://www.tandfonline.com/loi/cjud20


Jusqu´à la Mort Accompagner la Vie 0768-6625 2428-3592 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
É focado no suporte ao fim da vida e cuidados paliativos e goza de uma 
excelente reputação na comunidade médica.

Presses Université de 
Grenoble

online

Kidney International 0085-2538 1523-1755 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia
Laboratório atual e pesquisa clínica em: fisiologia renal, bioquímica, 
patologia, imunologia, morfologia etc.

Elsevier online

KNOW: A Journal on the Formation of Knowledge 2473-599X 2473-6007 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Epistemologia

Investiga a construção, transmissão e contestação de formas de 
conhecimento desde a antiguidade até os dias de hoje. 

University of Chicago Press online

Knowledge Management Research and Practice 1477-8238 1477-8246 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Gestão

Abrange todos os aspectos da gestão do conhecimento, aprendizagem 
organizacional, capital intelectual e economia do conhecimento.

Taylor & Francis online

L´Année Balzacienne 0084-6473 1969-6752 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e Escrita

Cada volume contém, sobre Balzac e em torno de Balzac, sobre sua obra 
e o contexto em onde foi produzida, artigos de investigação de 
inspiração diversa: estudos gerais, biográficos, genéticos, históricos, 
estilísticos...

Presses Universitaires de 
France

online

L'Annee Philologique 0184-6949 1999-4818 IEL Artes e Humanidades
Estudos clássicos; 

arqueologia; linguística

Abstrações; 
bibliografias; 

estatística

Fonte de informações bibliográficas em estudos clássicos. Trabalhos 
acadêmicos relacionados a todos os aspectos das civilizações grega e 
romana antigas.

Brepols online

L´Année Psychanalytique Internationale 1661-8009 2273-1598 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicanálise
Publicado sob a égide do The International Journal of Psychoanalysis, 
fundado por Ernest Jones sob a supervisão de Sigmund Freud.

In Press online

L´Autre 1626-5378 2259-4566 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Religião e Filosofia
Espaço de reflexão sobre a diversidade e as migrações e seus efeitos na 
clínica e na sociedade. 

La Pensée Sauvage online

L´Économie Politique 1293-6146 1965-0612 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Seu conteúdo é mais aprofundado, mais distante das notícias imediatas 
e voltado resolutamente para as questões políticas da economia.

Alternatives Économiques online

L´En-Je-Lacanien 1761-2861 1951-6231 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia Periódico que se situa na orientação de fóruns do campo lacaniano. ERES online

L´Europe en Formation 0014-2808 2410-9231 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Artigo original em francês ou inglês sobre a construção europeia, as 
relações internacionais e o federalismo. 

Centre International de 
Formation Européenne

online

L´Expansion Management Review 1254-3179 2271-7749 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Publica artigos e pesquisas de especialistas em gestão da França e do 
exterior.

L´Express - Roularta online
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L´Information Géographique 0020-0093 1777-5876 SBU-pacote Exatas Geociências Geografia e cartografia
Revista generalista, trata de todos os temas disciplinares. Uma de suas 
originalidades é contribuir para a reflexão sobre o ensino da Geografia e 
propor caminhos e materiais educacionais adaptados à prática.

Armand Collin online

L´Information Littéraire 0020-0123 1961-8689 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e Escrita

Oferece uma ferramenta que faz um balanço, que oferece resumos, que 
apresenta trabalhos recentes de pesquisas atuais, para saber, com 
clareza, mas não sem nuances, o estado atual da obra no campo da 
literatura grega, latina e francesa. 

Les Belles Lettres SA online

L´Information Psychiatrique 0020-0204 1952-4056 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Publica principalmente trabalhos cujo eixo principal é a psicopatologia, 
mas também aborda questões de ética, organização, política de cuidado, 
abertura tanto para as ciências humanas quanto para as neurociências.

John Libbey online

La Clinique Lacanienne 1288-6629 1776-2782 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Teóricos implacáveis, os psicanalistas lacanianos têm a reputação de 
serem pouco falantes sobre sua prática. E aí está, pensará o leitor, o que 
justifica o nascimento desta nova crítica.

ERES online

La Linguistique 0075-966X 2101-0234 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Trata da linguística geral, descrição de línguas (fonética, fonologia, 
sintaxe, semântica, pragmática, análise do discurso, etc.), diacronia, 
sociolinguística, psicolinguística, semiologia, etc.

Presses Universitaires de 
France

online

La Nouvelle Revue de l´Adaptation et de la Scolarisation 1957-0341 2426-6248 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação Especial Publica artigos sobre educação especial e inclusiva INSHEA online

La Pensée de Midi 1621-5338 1950-604X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Esta revisão parece-nos mais essencial do que nunca para construir uma 
ligação entre o mundo das ideias e o espaço público.

Actes Sud online

La Psychiatrie de l´Enfant 0079-726X 2102-5320 SBU-pacote Biomédicas Biologia Psiquiatria
Publica duas vezes por ano um conjunto de textos sobre psicopatologia 
e terapêutica em psiquiatria da criança e adolescente.

Presses Universitaires de 
France

online

La Revue de l'Ires 1145-1378 2104-3698 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Pretende-se alimentar conhecimentos em áreas de interesse de todas as 
organizações sindicais: mercado de trabalho e políticas de emprego, 
política económica, rendimento e protecção social, condições de 
trabalho e actividade laboral, formas de remuneração e gestão dos 
trabalhadores, empregados, relações profissionais.

IRES online

La Revue des Sciences de Gestion 1160-7742 1760-6136 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
A Revista apresenta aos pesquisadores uma visão pioneira da pesquisa 
gerencial por meio das ideias de correntes de pensamento, métodos que 
nascem e se desenvolvem ao longo da vida das empresas.

Direction et Gestion (La 
RSG)

online

La Revue Internationale de l´Éducation Familiale 1279-7766 1968-388X SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação

Mais especificamente, a revisão explora as seguintes áreas: atividades 
psicoeducativas dos pais, intervenções socioeducativas de apoio aos 
pais, estruturas de apoio familiar, métodos de coordenação entre os 
vários educadores, pais e profissionais participantes na educação dos 
filhos, políticas sociais dirigidas em crianças e famílias, etc.

L´Harmattan online

La Revue Lacanienne 1967-2055 2109-9553 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria Tem como objetivo garantir a transmissão da psicanálise. ERES online
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Laboratory Investigation 0023-6837 1530-0307 FCM Biomédicas Medicina Patologia
Publica pesquisas atuais que avançam significativamente na 
compreensão das doenças humanas e experimentais.

Springer Nature online

Labour History Review 0961-5652 1745-8188 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História do trabalho

Uma ferramenta interdisciplinar do comércio para o estudo da história 
da classe trabalhadora britânica e outros movimentos sociais ou 
trabalhistas.

Liverpool University Press online

Labyrinthe 1288-6289 1950-6031 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Ambiciona ser um local de experimentação e pesquisa no domínio dos 
saberes literários, filosóficos, históricos e sociais 

Hermann online

Laennec 1272-520X 2262-483X SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina
O objetivo da revisão Laennec é abrir um espaço de reflexão em face das 
questões de saúde da sociedade, inspirando-se em uma visão do 
homem enraizada na tradição cristã.

Centre Laennec online

Langage et Socièté 0181-4095 2101-0382 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Discute estudos de sociolinguística, sociologia da linguagem, discurso, 
história da linguagem.

Éditions de la Maison des 
Sciences de l´Homme

online

Langages ; Semiotiques Textuelles 0458-726X 1958-9549 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
São estudadas as diferentes linguagens, mas também qualquer sistema 
de significação, tanto na sua organização interna como nas suas 
atualizações.

Armand Collin online

Langue Francaise 0023-8368 1957-7982 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
As questões enfocam a pesquisa teórica e descritiva contemporânea 
sobre o francês.

Armand Collin online

L'Année Épigraphique 0066-2348 2492-0509 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Epigrafia

Publicação anual que fornece uma análise crítica das inscrições gregas e 
latinas e estudos baseados na epigrafia relativa à Antiguidade Romana.

Presses Universitaires de 
France

online

Le Carnet PSY 1260-5921 2107-0954 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Ferramenta essencial para psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, 
psicoterapeutas e todos os envolvidos com a saúde mental.

Éditions Cazaubon online

Le Coq-Héron 0335-7899 1951-6290 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Revista com múltiplas orientações: psicanálise, psiquiatria, medicina, 
pedagogia, sociologia e tudo o que possa ter uma relação próxima ou 
distante com essas áreas. 

ERES online

Le Courrier des Pays de l´Est 0590-0239 1777-5787 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Concentra-se nos países da Europa Central e Oriental e da Comunidade 
de Estados Independentes (CEI) e agora também lida com sua vida 
política e social.

La Documentation 
Française

online

Le Débat 0246-2346 2111-4587 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Etnologia e Etnografia

Instrumento indispensável para a análise e discussão, no seu melhor, 
dos principais problemas e debates do mundo contemporâneo.

Gallimard online
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https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/journals/id/75
https://journals.openedition.org/labyrinthe/
https://www.cairn.info/revue-laennec.htm
https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-langages-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-langue-francaise.htm
https://www.cairn.info/revue-annee-epigraphique.htm
https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy.htm
https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron.htm
https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est.htm
https://www.cairn.info/revue-le-debat.htm


Le Divan Familial 1292-668X 2118-1942 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia Revista de terapia familiar psicanalítica. In Press online

Le Français Aujourd´hui 0184-7732 2107-0857 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Pretende ser uma ferramenta de reflexão e atualização de 
conhecimentos sobre a linguagem e os discursos, sobre uma abordagem 
do autor ou literária, ou sobre abordagens educacionais inovadoras.

Armand Collin online

Le Journal de l´École de Paris du Management 1253-2711 2118-4585 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão Publica uma seleção dos trabalhos da Escola de Administração de Paris.
Ass des Amis de l´École de 

Paris
online

Le Journal des Psychologues 0752-501X 2118-3015 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Educação, Psicologia
Única revista destinada a todos os profissionais da psicologia, seja qual 
for a sua área de atividade.

Martin Media online

Le Mouvement Social 0027-2671 1961-8646 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Movimentos sociais

Trata-se, portanto, de promover uma história social plural, situada na 
confluência de muitíssimos campos, desde a economia, a sociologia; 
etnografia, antropologia, demografia, ciência política e até mesmo o 
direito oferecem-lhe ângulos essenciais de abordagem e ferramentas de 
compreensão.

La Découverte online

Le Moyen Age: Revue d'histoire et de philologie 0027-2841 1782-1436 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Dedica-se por um lado, à própria história e às ciências auxiliares, por 
outro, à história literária e à filologia da Idade Média. 

De Boeck Supérieur online

Le Philosophoire 1283-7091 1968-3839 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Revisão da filosofia geral, que não pertence a nenhuma escola de 
pensamento e que não é o órgão de nenhuma instituição. 

J. Vrin online

Le Sociographe 1297-6628 2107-0636 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Explora todos os elementos que perpassam a questão social, para ajudar 
a traçar o que poderia ser um tema comum entre a pesquisa de campo, 
os escritos de formação e a coleta de depoimentos "sócio-gráficos". 

Champ Social online

Le Sujet dans la Cité 2112-7689 2263-7516 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Propõe-se a explorar o processo de instituição mútua de indivíduos e 
sociedades.

L´Harmattan online

Le Tèlémaque 1263-588X 2118-2191 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
A revista se propõe a dar à filosofia da educação um espaço editorial 
para uma elaboração teórica própria.

Presses Universitaires de 
Caen

online

Le Temps des Médias 1764-2507 2104-3671 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Revista semestral publicada pela Society for the History of Media e 
Nouveau Monde éditions, com o apoio científico do grupo de pesquisa 
Time, Media and Society (Sciences Po History Center, FNSP).

Nouveau Monde Éditions online

Le Travail Humain 0041-1868 2104-3663 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Saúde e segurança no 

trabalho
Revista científica multidisciplinar que publica artigos originais em 
francês ou inglês, relevantes para o estudo da atividade no trabalho.

Presses Universitaires de 
France

online
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L'École des Parents 0424-2238 2491-2875 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Revista de referência em educação. Ele dá a palavra a especialistas e 
atores da área para analisar as mudanças na família e promover práticas 
inovadoras.

ERES online

Legicom 1244-9288 2272-8090 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Oferece, sob a assinatura de personalidades qualificadas (advogados de 
empresas, advogados, profissionais liberais , acadêmicos, etc.) dez 
artigos atuais sobre um tema de direito da comunicação.

Victoires Éditions online

Leisure Studies 0261-4367 1466-4496 FEF Biomédicas Educação Física
Estudos de Recreação 

e Lazer
Abrange todos os aspectos de lazer e recreação: comportamento de 
lazer nas artes, esportes, atividades culturais e informais.

Taylor & Francis online

Les Cahiers d´Outre-Mer 0373-5834 1961-8603 SBU-pacote Exatas Geociências
História econômica, 

geografia e cartografia

Les Cahiers d'Outre-Mer é um jornal trimestral de geografia, voltado 
para a divulgação da abordagem geográfica francesa e francófona do 
conhecimento no domínio tropical. 

Presses Universitaires de 
Bordeaux

online

Les Cahiers de la Shoah 1262-0386 1965-0523 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Constituem o revezamento editorial do seminário, essencial na medida 
em que os textos das comunicações e conferências proferidas durante o 
ano letivo anterior podem, graças a esta publicação, conhecer uma 
distribuição mais ampla e permanecer agrupados em um arquivo 
temático consistente.

Les Belles Lettres SA online

Les Cahiers de l'Orient 0767-6468 2552-0016 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Revisão de estudos e reflexão ao mundo árabe e muçulmano.

Centre d´Études et de 
Recherches sur le Proche-

Ori
online

Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem 1962-1086 2259-5309 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência

Visam facilitar a divulgação das reflexões desenvolvidas no âmbito das 
conferências, jornadas de estudo e seminários organizados pela Centro 
em assuntos relacionados com a história e filosofia da ciência e da 
saúde. 

Presses Universitaires de 
France

online

Les Cahiers du Numérique 1622-1494 2111-434X SBU-pacote Tecnológicas Tecnologia Tecnologia

A tecnologia digital é um grande paradigma tecnológico que penetra 
todas as atividades humanas e leva a repensar os sistemas técnicos e 
sociais. O objetivo principal do Cahiers du numérique, por meio de suas 
questões temáticas, é fornecer um corpus preciso sobre os fundamentos 
técnicos e sociais desses desenvolvimentos.

Revues Lavoisier online

Les Cahiers Dynamiques 1276-3780 2109-9545 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Jornal profissional publicado pela Escola Nacional de Proteção Judicial 
de Jovens - Serviço de Pesquisa e Documentação

ERES online

Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale 0777-0707 2406-4696 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Têm como objetivo promover uma ampla divulgação internacional em 
francês de uma abordagem científica fundamental e aplicada ao setor 
psicossocial.

Presses Universitaires de 
Liège

online

Les Cahiers Sirice 1967-2713 2118-0067 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Os Cadernos Sirice estão online para partilhar debates e caminhos de 
reflexão com especialistas, estudantes, mas também todos aqueles que 
têm curiosidade de ver a investigação histórica a ser feita sobre 
questões europeias.

IRICE online

Les Enjeux de l´Information et de la Communication 1778-4239 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Comunicação

Este periódico científico aborda os processos de comunicação da 
informação em seus desdobramentos, mudanças e inscrições sociais, 
políticas e econômicas. 

GRESEC online
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Les Études Philosophiques 0014-2166 2101-0056 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Ancora-se na tradição filosófica e abre-se para a atualidade da filosofia 
em formação.

Presses Universitaires de 
France

online

Les Études Sociales 0014-2204 2428-3509 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Publica trabalhos sobre a história das ciências humanas e sociais (SHS) 
nas suas várias dimensões (atores e instituições, teorias e métodos, 
campos de intervenção e questões sociais) no século XIX e no século XX.

Socièté d´Économie et de 
Science Sociales

online

Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel 2112-2679 1968-3820 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Fornecem a todas as profissões jurídicas - e estudantes - informações 
completas sobre o direito constitucional e as atividades do Conselho.

Lextenso online

Les Sciences de l´Èducation pour l´Ère Nouvelle 0755-9593 2259-3764 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Educação

É uma das revistas de referência incluídas na lista da AERES / CNU. Esta 
revista internacional é publicada pelo CERSE da Universidade de Caen. 

CERSE - Université de Caen online

Les Temps Modernes 0040-3075 2272-9356 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Filosofia moderna

Criado em outubro de 1945 por Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, 
Les Temps Modernescontinua a ser a mais prestigiosa das revistas 
francesas de nível internacional.

Gallimard online

Les Tribunes de la Santé 1765-8888 2105-2182 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina Jornal interdisciplinar que trata de questões de saúde e seguro médico.
Presses Fondation 

Nationale des Sciences 
Politique

online

Leukemia 0887-6924 1476-5551 SBU-pacote Biomédicas Medicina Oncologia
Abrange todos os aspectos da pesquisa e tratamento de leucemia e 
doenças relacionadas.

Springer Nature online

L'Homme et la Socièté 0018-4306 2101-0226 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Multidisciplinar desde o seu início, a revista ainda se dirige a todas as 
disciplinas das ciências sociais.

L´Harmattan online

L'Homme, Revue Française d'Anthropologie 0439-4216 1953-8103 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia

Acolhe as várias correntes da pesquisa antropológica em sentido amplo, 
sem descuidar da abordagem interdisciplinar.

Éditions de l´EHESS online

Libres Cahiers pour la Psychanalyse 1625-7480 2118-2760 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicanálise
Ao se dirigir àqueles que são atraídos pelo pensamento freudiano, Libres 
cahiers pour la psychanalyse se esforça para apoiar a comunicação 
analítica.

In Press online

Lignes 0988-5226 2272-818X SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita Cobre política, filosofia, debates, história. Éditions Léo Scheer online

Linear and Multilinear Algebra 0308-1087 1563-5139 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém artigos de pesquisa, problemas de pesquisa, artigos expositivos 
ou de pesquisa em nível de pesquisa e resenhas de livros ou software de 
nível de pesquisa selecionados em álgebra linear e multilinear e áreas 
cognatas.

Taylor & Francis online

https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques.htm%20/%20https:/www.jstor.org/journal/etudphil
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https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante.htm
https://www.nature.com/leu/volumes
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-l-homme.htm
https://www.cairn.info/revue-libres-cahiers-pour-la-psychanalyse.htm
https://www.cairn.info/revue-lignes.htm
https://www.tandfonline.com/loi/glma20


Littérature 0047-4800 1958-5926 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Reflexões críticas sobre a invenção de formas literárias antigas e 
contemporâneas, esta revisão é um centro de reflexão sobre o papel 
inventivo da literatura na evolução das sociedades e culturas.

Armand Collin online

Littératures Classiques 0992-5279 2260-8478 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita Concentra-se na literatura dos séculos XVI a XVIII. Armand Collin online

London Review of Books 0260-9592 IEL Artes e Humanidades Literatura Revisões Literárias Publica resenhas de livros, com ênfase em literatura inglesa. London Review of Books impresso+online

M@n@gement 1286-4692 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão Cobre a gestão e estratégia de negócios no mundo francófono. AIMS online

Maghreb - Machrek 1762-3162 2271-6815 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos do Oriente 
Médio e islâmicos

Fornece informações sobre o desenvolvimento atual no mundo árabe. Editions Eska online

Mammalia 0025-1461 1864-1547 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Fornece cobertura do inventário, análise e interpretação da diversidade 
de mamíferos.

De Gruyter online

Management et Avenir 1768-5958 1969-6574 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
Seu objetivo é permitir que profissionais e professores-pesquisadores se 
comuniquem, troquem e submetam à crítica suas reflexões e pesquisas 
sobre negócios e disciplinas de gestão.

Management Prospective 
Ed

online

Management et Avenir Santé 2426-5551 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina

Esta nova revista tem como objetivo promover trabalhos de investigação 
relacionados com a área da saúde em sentido lato. Todas as pesquisas 
em gestão que tenham campos de aplicação em estabelecimentos dos 
setores da saúde, médico-social ou mesmo social serão o alvo central 
desta revisão.

Management Prospective 
Ed

online

Marché et Organisations 1953-6119 2264-525X SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
O objetivo desta revista é promover pesquisas originais sobre as 
relações cada vez mais estreitas que se tecem entre o mercado e as 
organizações. 

L´Harmattan online

Marges 1767-7114 2416-8742 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Arte e Entretenimento
Uma das especificidades de Marges é o seu compromisso com a arte 
contemporânea.

Presses Universitaires de 
Vincennes

online

Marine and Freshwater Research 1323-1650 1448-6059 IB Biomédicas Biologia Oceanografia

Publica pesquisas originais e significativas de todos os ambientes 
aquáticos e áreas temáticas como biologia e ecologia, ciências 
pesqueiras, biogeoquímica, fisiologia, genética, biogeografia e 
filogeografia, hidrologia, oceanografia, toxicologia e processos de 
ecossistemas aquáticos.

CSIRO Publishing online

Marine Resource Economics 0738-1360 2334-5985 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Dedicada à publicação de análises econômicas acadêmicas e criativas 
sobre uma série de questões relacionadas ao uso de recursos naturais 
no ambiente marinho global.

University of Chicago Press online

https://www.cairn.info/revue-litterature.htm
https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques.htm
https://www.lrb.co.uk/
https://management-aims.com/index.php/mgmt
https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek.htm
https://www.degruyter.com/journal/key/MAMM/html
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir.htm
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante.htm
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm
https://www.cairn.info/revue-marges.htm
https://www.publish.csiro.au/mf/content/allissues
https://www.journals.uchicago.edu/loi/mre


Matériaux pour l ´Histoire de Notre Temps 0769-3206 1952-4226 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Apresenta estudos, documentos e testemunhos sobre a história do 
século XX.

BDIC online

Mathematica Scandinavica 0025-5521 1903-1807 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Mathematica Scandinavica é um periódico de matemática revisado por 
pares que tem sido publicado regularmente desde 1953. 

Mathematica Scandinavica online

Mathematics Magazine 0025-570X 1930-0980 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Artigos que fornecem uma exposição matemática viva e atraente que é 
atraente e acessível para alunos de graduação e útil para complementar 
os cursos de graduação ou estimular as investigações dos alunos.

Taylor & Francis online

Mathematics of Computation 0025-5718 1088-6842 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Preocupado com os avanços na análise numérica, aplicação de métodos 
computacionais, tabelas matemáticas e outras ajudas à computação.

AMS online

Mediévales 0751-2708 1777-5892 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia Cobertura revisada por pares de tópicos relacionados à época medieval.

Presses Universitaires de 
Vincennes

online

Mediterranée 0025-8296 1760-8538 SBU-pacote Exatas Geociências Geografia e Cartografia

Fundada em 1960, a revista Mediterranean é dedicada a todos os países 
da costa mediterrânea. É também um jornal regional que publica 
regularmente atualizações sobre a região da Provença-Alpes-Côte 
d´Azur.

Presses Universitaires de 
Provence

online

Médium 1771-3757 2259-5082 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Comunicação

Por que meio? Quando já existe uma infinidade de mídias? Lutar contra 
as rupturas do tempo e das gerações.

Association Medium online

Mèlanges de la Casa de Velázquez 0076-230x 2173-1306 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia, 

Linguística

Abrangem, desde a Antiguidade até os dias atuais, um amplo leque de 
áreas geográficas (Espanha, Portugal, América Latina e Magrebe) e 
especialidades (história, arqueologia, literatura, geografia, sociologia, 

antropologia, linguística…).

Casa de Velázquez online

Methods in Enzymology 0076-6879 1557-7988 IB Biomédicas Biologia Bioquímica
O padrão de laboratório aclamado pela crítica desde 1955, Methods in 
Enzymology é uma das publicações mais respeitadas no campo da 
bioquímica.

Elsevier Science online

Metropolitan Museum Journal 0077-8958 2169-3072 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Arte visuais

Apresenta pesquisas originais sobre a história, interpretação, 
conservação e exame científico das obras de arte da coleção do museu. 
Seu escopo abrange a diversidade da prática artística desde a 
antiguidade até os dias atuais.

University of Chicago Press online

Migrations Société 0995-7367 2551-9808 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Publicação trimestral sobre notícias de migração e - como o nome 
sugere - suas implicações para a sociedade.

Centre d´Information et 
d´Études sur les Migration

online

Mil Neuf Cent; Revue d'Histoire Intellectualle 1146-1225 1960-6648 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História Propõe a explorar a história intelectual na virada do século. Société Études Soréliennes online

https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm
https://www.mscand.dk/issue/archive
https://www.tandfonline.com/loi/umma20
https://www.ams.org/journals/mcom/all_issues.html
https://www.cairn.info/revue-medievales.htm
https://www.persee.fr/collection/medit
https://www.cairn.info/revue-medium.htm
https://journals.openedition.org/mcv/?lang=es
https://www.sciencedirect.com/bookseries/methods-in-enzymology
https://www.journals.uchicago.edu/loi/met
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent.htm


Mille Huit Cent Quatre-Vingt-Quinze (1895) 0769-0959 1960-6176 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Filme Único periódico francês dedicado exclusivamente à história do cinema. AFRHC online

Modern Pathology 0893-3952 1530-0285 SBU-pacote Biomédicas Medicina Patologia
Fornece um fórum para a apresentação de avanços na compreensão dos 
processos patológicos. É orientado para a prática e concentra-se no 
diagnóstico de patologia humana.

Springer Nature online

Modern Philology 0026-8232 1545-6951 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Artigos, artigos de revisão, notas e documentos e resenhas de livros 
dedicados à pesquisa na literatura medieval e moderna.

University of Chicago Press online

Molecular Physics 0026-8976 1362-3028 IFGW Exatas Física Física, Química Inclui informações sobre todos os aspectos da física das moléculas. Taylor & Francis online

Molecular Therapy 1525-0016 1525-0024 SBU-pacote Biomédicas Biologia Genética e Genômica

Apresenta trabalhos científicos nas áreas de transferência gênica, 
regulação gênica, descoberta gênica, terapia celular, modelos 
experimentais, correção de doenças genéticas e adquiridas e ensaios 
clínicos.

Elsevier online

Monde Chinois 1767-3755 2271-1929 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos chineses

Analisa as evoluções econômicas, estratégicas, políticas e culturais do 
conjunto formado pelo mundo chinês e as regiões limítrofes, Japão e 
Coréia, é claro, mas também Sudeste Asiático e Ásia Central, 
especialmente em sua relação com a China.

Editions Eska online

Monde(s) 2261-6268 2260-7927 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Proporciona um lugar de expressão e publicação para as novas 
tendências da história internacional,

Armand Collin online

Mondes en Développement 0302-3052 1782-1444 IFCH Artes e Humanidades Economia
Desenvolvimento 

econômico

 Interessa-se pelos diferentes níveis de desenvolvimento dos países do 
mundo, segundo os valores humanos (economia dos recursos humanos, 
dinâmica migratória, subdesenvolvimento e pobreza ...), económicos 
(cooperação económica, globalização ...), etc.

De Boeck Supérieur online

Mots, Les Langages du Politique 0243-6450 1960-6001 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem
Ciência Política e 

Estudos, Lingüística

Insere-se numa perspectiva interdisciplinar, na encruzilhada das Ciências 
da Linguagem, das Ciências Políticas e das Ciências da Informação e da 
Comunicação.

Editions ENS online

Mouvements 1291-6412 1776-2995 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Sua ambição é ser um ponto de encontro crítico entre autores de 
diferentes horizontes intelectuais e atores de movimentos sociais.

La Découverte online

Movement et Sport Sciences 2118-5735 2118-5743 SBU-pacote Ciências Aplicadas Ciências do Esporte Ciência esportiva

Revista científica da Associação de Pesquisadores em Atividades Físicas e 
Esportivas que tem como missão reunir pesquisadores, professores, 
engenheiros, técnicos, treinadores, a fim de promover a pesquisa na 
área. e habilidades motoras.

EDP Sciences online

Multiscale Modeling and Simulation: a SIAM 
Interdisciplinary Journal

1540-3459 1540-3467 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Um jornal interdisciplinar com foco na modelagem fundamental e 
princípios computacionais subjacentes a vários métodos multiescala.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

https://www.cairn.info/revue-1895.htm
https://www.nature.com/modpathol/volumes
https://www.journals.uchicago.edu/loi/mp
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Multitudes: Revue Politique, Artistique et Philosophique 0292-0107 1777-5841 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas

Jornal transcultural, aspira a percorrer os sinais da cultura nômade dos 
sem identidade fixa, unívoca e soberana, da mestiça da razão, e abrir-se 
a usos do conhecimento que são os únicos vinculantes.

Association Multitudes online

Musurgia 1257-7537 2271-1856 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Música Publica sobre todos os assuntos de análise e / ou teoria musical. Editions Eska online

NAEA News 0160-6395 2471-7339 FE Artes e Humanidades Educação Artes visuais
Abrange tópicos na educação artística, incluindo tendências, políticas e 
notícias relacionadas à National Art Education Association.

Taylor & Francis online

Napoleonica : La Revue 2100-0123 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Jornal internacional da história dos dois Impérios Napoleônicos, 
publicado pela Fondation Napoléon.

La Fondation Napoléon online

NAQD 1111-4371 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História africana

As contribuições que publicamos são estudos sobre os problemas sociais 
vividos na região do Magrebe e Médio Oriente, mas também no Sul 
global. 

Sarl NAQD online

Natural Product Research 1478-6419 1478-6427 IQ Exatas Química Bioquímica
Abrange todos os aspectos da pesquisa em química e bioquímica de 
compostos que ocorrem naturalmente.

Taylor & Francis online

Natures Sciences Sociètés 1240-1307 1765-2979 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências ambientais

Abrange todos os aspectos da relação entre o homem e a natureza, 
incluindo a natureza humana.

EDP Sciences online

NBER Macroeconomics Annual 0889-3365 1537-2642 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia História econômica

Fornece um fórum para debates importantes na macroeconomia 
contemporânea e os principais desenvolvimentos na teoria da análise 
macroeconômica e política que incluem os principais economistas de 
uma variedade de campos.

University of Chicago Press online

Near Eastern Archaeology 1094-2076 2325-5404 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia, religião e 

filosofia

Artigos de pesquisa e questões temáticas sobre a história e cultura do 
antigo Oriente Médio e do Mediterrâneo Oriental para arqueólogos, 
historiadores, filólogos, antropólogos e linguistas.

University of Chicago Press online

Négociations 1780-9231 1782-1452 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Tem como objetivo educar a questão da negociação na diversidade de 
suas dimensões, promovendo o confronto disciplinar e aproximando 
várias tradições de estudo.

De Boeck Supérieur online

Nematology 1388-5545 1568-5411 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Abrange todos os aspectos da pesquisa nematológica, desde biologia 
molecular a estudos de campo.

Brill Publ. online

Nephron Journals 1660-8151 2235-3186 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia

Fornece ampla cobertura para desenvolvimentos importantes relativos à 
estrutura, funções e doenças dos rins. Contém resultados orientados 
para a prática de muitos campos, incluindo anatomia, fisiopatologia, 
bioquímica, microbiologia, endocrinologia, imunologia e farmacologia.

Karger online
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https://www.nss-journal.org/component/issues/?task=all
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https://brill.com/view/journals/nemy/nemy-overview.xml
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Neuroreport 0959-4965 1473-558X IB Biomédicas Biologia Neurologia
Abrange todos os principais campos da neurociência, embora ainda 
reflita a especialização em cada campo determinado.

Lippincott WW online

New York Review of Books 0028-7504 1944-7744 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Resenhas de livros

Apresenta comentários e opiniões sobre política, literatura, ciência e 
cultura por escritores eminentes.

New York Review of Books online

Norois 0029-182X 1760-8546 SBU-pacote Exatas Geociências Geografia e cartografia

Aberto ao oeste da França e às áreas atlânticas, Norois pretende ser 
uma grande revisão generalista, aberta tanto ao ambiente natural e às 
questões ambientais quanto às pessoas e à dinâmica territorial dos fatos 
sociais.

Presses Universitaires de 
Rennes

online

Notes du Conseil d´Analyse Économique 2273-8525 2270-2385 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Teoria econômica
Colocado com o primeiro-ministro, o Conselho de Análise Econômica 
realiza de forma independente análises econômicas para o governo e as 
torna públicas.

Conseil d´Analyse 
Économique

online

Nouvelle Revue de Psychosociologie 1951-9532 1961-8697 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Esta revista científica de dimensão internacional dá atenção especial às 
ligações entre sistemas sociais, culturas, representações sociais e 
processos inconscientes.

ERES online

Nouvelle Revue Théologique 0029-4845 2406-4726 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Cristandade

Com mais de um século, a Nouvelle Revue Théologique cobre 
praticamente todos os campos que dizem respeito às ciências 
teológicas.

Association Nouvelle 
Revue Théologique

online

Nouvelles Fondations 1951-9745 2101-0242 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Trabalhar para compreender a história recente, e em particular a do 
movimento operário e comunista na França, para entender melhor o 
futuro.

Fondation Gabriel Péri online

Nouvelles Questions Féministes 0248-4951 2297-3850 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Feminismo

Fundado em 1981 por Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Claude 
Hennequin e Emmanuèle de Lesseps, o NQF vem na sequência da revista 
Questions Feministes criada em 1977. 

Éditions Antípodes online

Numerical Heat Transfer; Part A: Applications 1040-7782 1521-0634 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Termodinâmica

Aborda problemas de transferência de calor, transferência de massa e 
fluxo de fluido.

Taylor & Francis online

Numerical Heat Transfer; Part B: Fundamentals 1040-7790 1521-0626 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Termodinâmica

Aborda todos os aspectos da metodologia para a solução numérica de 
problemas em transferência de calor e massa, bem como fluxo de fluido.

Taylor & Francis online

Nursing Research 0029-6562 1538-9847 FCM Biomédicas Medicina Enfermagem
Resultados de estudos clínicos, educacionais, administrativos e de 
pesquisa em enfermagem por meio de artigos, cartas, notícias, itens e 
resumos.

Lippincott WW online

Nutrition and Cancer 0163-5581 1532-7914 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Oncologia
Relata e analisa as descobertas atuais sobre os efeitos da nutrição na 
etiologia, terapia e prevenção do câncer.

Taylor & Francis online

https://journals.lww.com/neuroreport/pages/default.aspx
https://www.nybooks.com/issues/
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https://www.tandfonline.com/loi/hnuc20


Nutrition Reviews 0029-6643 1753-4887 FEA Tecnológicas Engenharia de Alimentos Indústria alimentícia

Jornal internacional de questões nutricionais em todo o mundo, 
incluindo pesquisa experimental e clínica em nutrição, dietética, ciência 
alimentar, nutrição na medicina e legislação e política alimentar e 
nutricional.

Oxford University Press online

Oncogene (inclui Oncogene Reviews) 0950-9232 1476-5594 FOP Biomédicas Odontologia Oncologia Abrange todos os aspectos da estrutura e função dos oncogenes. Springer Nature online

Oncology ; An International Journal of Cancer Research 
and Treatment

0030-2414 1423-0232 FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Integra os resultados da pesquisa básica com o conhecimento teórico 
atual em termos de sua relevância para a detecção e tratamento do 
câncer.

Karger online

Open Learning 0268-0513 1469-9958 FE Artes e Humanidades Educação Educação de adultos
Relatórios sobre os últimos desenvolvimentos em educação a distância e 
continuada.

Taylor & Francis online

Osiris 0369-7827 1933-8287 CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
Ciência

Apresenta temas e pesquisas na história da ciência e suas influências 
culturais, incluindo volumes sobre tópicos de interesse para a 
comunidade de história da ciência e monografias de grandes estudiosos.

University of Chicago Press online

Outre-Terre 1636-3671 1951-624X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Outre-Terre é uma revista europeia de geopolítica publicada desde 
2002. Ela defende a escola francesa de geopolítica desenvolvida, em 
meados dos anos 70, por Yves Lacoste e apoiada por Béatrice Giblin e 
Michel Korinman, o fundador da revista.

Outre-Terre online

Pacific Conservation Biology 1038-2097 2204-4604 SBU-pacote Biomédicas Biologia
Biologia de 
conservação

Fornece informações sobre conservação e gestão da vida selvagem na 
região do Pacífico.

CSIRO Publishing online

Paedagogica Historica: international journal of history 
of education

0030-9230 1477-674X FE Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Educação

Concentra-se nas histórias sociais, culturais e filosóficas da educação no 
contexto da "nova história cultural da educação.

Taylor & Francis online

Pardès 0295-5652 2271-1880 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História israelense

A coleção “Pardès” abriu um caminho totalmente novo na abordagem 
das questões judaicas, combinando pesquisa e reflexão, cruzando 
filosofia, história, literatura e ciências religiosas. É uma encruzilhada 
aberta a todas as escolas de pensamento, sem exclusividade ideológica.

In Press online

Parlement(s), Revue d´Histoire Politique 1768-6520 1760-6233 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Criada em 2003, Parlement [s], Revue d'histoire politique visa cobrir 
todas as áreas da história política, escrita por pesquisadores franceses e 
estrangeiros, alunos confirmados ou doutorandos. 

L´Harmattan online

Participations 2034-7650 2034-7669 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política 

Sobre a participação dos cidadãos em negociações e debates públicos, 
bem como em perícias e processos de tomada de decisão.

De Boeck Supérieur online

Pediatric Neurosurgery 1016-2291 1423-0305 FCM Biomédicas Medicina
Cirurgia, Neurologia, 
Medicina Pediátrica

Concentra-se na neurocirurgia pediátrica e nos campos aliados da 
neurorradiologia e neuropatologia, uma vez que se relacionam com a 
etiologia das doenças neurológicas e os cuidados operatórios dos 
pacientes afetados.

Karger online

https://academic.oup.com/nutritionreviews/issue%20Compatibilidade%20com%20o%20leitor%20de%20tela%20ativada.
https://www.nature.com/onc/volumes
https://www.karger.com/Journal/Home/223857
https://www.karger.com/Journal/Home/223857
https://www.tandfonline.com/loi/copl20
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https://www.cairn.info/revue-pardes.htm
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https://www.cairn.info/revue-participations.htm
https://www.karger.com/Journal/Home/224273


Pediatric Research 0031-3998 1530-0447 FCM Biomédicas Medicina Medicina pediátrica

Publica artigos originais de pesquisa translacional, revisões convidadas e 
comentários sobre as etiologias e o tratamento de doenças infantis e 
distúrbios do desenvolvimento, desde a ciência básica até a 
epidemiologia e a melhoria da qualidade.

Springer Nature online

Pensée Plurielle 1376-0963 1782-1479 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

O objetivo da revista Pensée plurielle é criar um espaço de análise e 
confronto das práticas dos diferentes atores no campo da intervenção 
social.

De Boeck Supérieur online

Perspectives Économiques de l´OCDE 0304-3274 1684-3436 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia

Projeções para a produção, emprego, preços e saldos correntes nos 
próximos dois anos, com base em uma análise de cada país Membro e 
do efeito induzido em cada um deles dos desenvolvimentos 
internacionais.

Editions de l´OCDE online

Perspectives Psy 0031-6032 2118-4038 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Um dos principais periódicos da comunidade psiquiátrica de língua 
francesa. Ao longo do tempo, consolidou-se como uma revista de 
referência na área da Psicologia Clínica e Ciências Sociais.

EDK, Groupe EDP Sciences online

Philosophia Scientiae 1281-2463 1775-4283 CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
História Científica

Philosophia Scientiæ é uma revista científica revisada por pares que 
publica trabalhos em epistemologia, história e filosofia da ciência.

Editions Kimé online

Philosophical Magazine Letters 0950-0839 1362-3036 IFGW Exatas Física Física Abrange pesquisas no campo da física da matéria condensada. Taylor & Francis online

Philosophical Quarterly 0031-8094 1467-9213 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ramos da Filosofia

Artigos, discussões, notícias críticas, resenhas de livros e listas de livros 
publicados recentemente em todas as áreas da filosofia.

Oxford University Press online

Philosophie 0294-1805 1968-391X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Esta revista se propõe a traduzir ou tornar acessíveis textos clássicos, 
dar a conhecer ao público francês certas obras atuais de filósofos 
estrangeiros, publicar obras originais de filósofos franceses que afirmam 
ser oriundos de correntes tão diversas como a fenomenologia ou a 
filosofia analítica e, finalmente, a relatar, por meio de notas de leitura, 
novas publicações filosóficas.

Editions de Minuit online

Philosophy of Science 0031-8248 1539-767X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência

Ensaios, artigos para discussão e resenhas de livros na área geral da 
filosofia da ciência para membros da Philosophy of Science Association.

University of Chicago Press online

Phronesis 1925-4873 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Ensino e Instrução

A revista científica internacional Phronesis centra-se nas profissões e nas 
questões relacionadas com a profissionalização de profissões dirigidas a 
outrem, ou seja, aquelas profissões cuja dimensão interativa dificulta o 
seu estudo.

Champ Social online

Phronesis: a journal for ancient philosophy 0031-8868 1568-5284 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Jornal acadêmico para o estudo do pensamento grego e romano antigo 
(filosofia, psicologia, metafísica, epistemologia e filosofia da ciência e 
medicina antigas) desde suas origens até o final do século VI d.C.

Brill Publ. online

Physical Education and Sport Pedagogy 1740-8989 1742-5786 FCA Ciências Aplicadas Ciências do Esporte Educação Física
Concentra-se em educação física e esportes juvenis e campos 
relacionados, como formação de professores e técnicos.

Taylor & Francis online

https://www.nature.com/pr/volumes
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle.htm
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https://www.tandfonline.com/loi/tphl20
https://academic.oup.com/pq/issue
https://www.cairn.info/revue-philosophie.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/phos
http://www.revue-phronesis.com/
https://brill.com/view/journals/phro/phro-overview.xml
https://www.tandfonline.com/loi/cpes20


Physics Teacher 0031-921X 1943-4928 FE Exatas Fisica
Educação - métodos 
de ensino e currículo

Concentra-se no ensino de física introdutória em todos os níveis. artigos 
tutoriais, artigos sobre pedagogia, pesquisas atuais ou notícias em física; 
artigos sobre história e filosofia e biografias.

AIP/AAPT online

Physiological and Biochemical Zoology 1522-2152 1537-5293 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Publica artigos que incluem estudos baseados em hipóteses de 
bioquímica e fisiologia evolutiva, breves revisões sintéticas e estudos de 
organismos em ambientes de laboratório ou de campo.

University of Chicago Press online

Physiology International 2498-602X 2677-0164 FEF Biomédicas Educação Física Psicologia

Promove a ciência internacional e húngara, ou seja, publica as novas 
descobertas em várias áreas da ciência, para apoiar eficazmente a troca 
de informações entre cientistas a nível global e tornar os resultados 
científicos uma propriedade pública para todos os que procuram 
valiosos e conhecimento confiável.

Akadémiai Kiadó online

Plant Ecology and Diversity 1755-0874 1755-1668 IB Biomédicas Biologia Ecologia, botânica

Todas as áreas da biologia vegetal relacionadas à ecologia, evolução e 
diversidade são apresentadas, incluindo aquelas que lidam 
explicitamente com temas altamente atuais da atualidade, como 
biodiversidade, conservação e mudanças globais.

Taylor & Francis online

Plein Droit 0987-3260 2262-5135 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Plein droit é o jornal do Grupo de Informação e Apoio ao Imigrante 
(Gisti), uma associação que, desde 1972, tem como objetivo a defesa 
dos direitos dos imigrantes.

GISTI online

Poétique 1245-1274 1968-3871 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
“Revista de teoria e análise literária” fundada em 1970, a Poétique 
promove a reflexão teórica, seja geral ou desenvolvida a partir de textos 
particulares.

Editions du Seuil online

Poetsie 0152-0032 2498-4191 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguagem e linguística
A revista publica poesia em todas as formas e todos os tempos, desde os 
tempos antigos ao extremo contemporâneo.

Editions Belin online

Pôle Sud 1262-1676 1960-6656 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

Political Science & 
Studies, European 

History

O Pôle Sud reúne, em torno de uma determinada área geográfica (sul da 
França e sul da Europa), estudos e trabalhos de pesquisadores em 
ciência política. A revista privilegia uma abordagem comparativa da 
transformação das políticas públicas e da ação pública.

Arpos online

Politique Africaine 0244-7827 2264-5047 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos
Abrange tópicos que são relevantes para a história e os 
desenvolvimentos atuais na África.

Éditions Karthaia online

Politique Américaine 1771-8848 2264-5306 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

O objetivo é proporcionar um espaço de análise e reflexão francófona 
sobre a política americana, em sua dupla dimensão internacional e 
doméstica.

L´Harmattan online

Politique Étrangère 0032-342X 1958-8992 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Diplomacia e Relações 

Internacionais
Revisão dos debates e análises sobre as principais questões 
internacionais. É o periódico francês mais antigo da área. 

Institut Français des 
Relations Internationales

online

Politique Européenne 1623-6297 2105-2875 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Através dos seus números temáticos e variados, a Politique européenne 
apresenta uma linha editorial que permite estabelecer a ponte 
necessária entre a teoria e a prática da União Europeia.

L´Harmattan online

https://aapt.scitation.org/journal/pte
https://www.journals.uchicago.edu/loi/pbz
https://akjournals.com/view/journals/2060/2060-overview.xml
https://www.tandfonline.com/loi/tped20
https://www.cairn.info/revue-plein-droit.htm
https://www.cairn.info/revue-poetique.htm
https://www.cairn.info/revue-poesie.htm
https://www.cairn.info/revue-pole-sud.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-americaine.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne.htm


Politiques de Communication 2271-068X 2426-5977 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Tem como objetivo lançar luz sobre a comunicação em suas dimensões 
sociais e políticas.

Presses Université de 
Grenoble

online

Politiques et Gestion de l´Enseignement Supérieur 1682-346X 1684-3592 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Esta revista destina-se a administradores e gestores de 
estabelecimentos de ensino superior, bem como a investigadores 
especializados na gestão desses estabelecimentos. 

Editions de l´OCDE online

Politix - la revue des sciences sociales du politique 0295-2319 1953-8286 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

Ciências Sociais e 
Humanas, Política e 

Governo

Participar da divulgação de trabalhos acadêmicos em ciência política; 
contribuir para o debate público confrontando os temas ali debatidos 
com pesquisas empíricas; intervir nas controvérsias que perpassam as 
ciências sociais...

De Boeck Supérieur online

Polity 1744-1684 0032-3497 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Um jornal de ciência política cobrindo todos os tópicos da disciplina, 
incluindo pensamento político americano, relações internacionais, 
políticas públicas e muito mais.

University of Chicago Press online

Polymer Journal 0032-3896 1349-0540 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Química orgânica

É o jornal oficial da Society of Polymer Science, Japão (SPSJ) e publica 
Artigos Originais, Notas, Comunicações Curtas e Revisões de alta 
qualidade sobre desenvolvimentos de ponta na pesquisa de 
macromoléculas. 

Springer Nature online

Population 0032-4663 1957-7966 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Demografia

Acolhe trabalhos científicos inéditos sobre questões populacionais, 
abordados desde a perspectiva da demografia, mas também de 
disciplinas afins: sociologia, economia, história e epidemiologia. 

Institut National Etudes 
Demographiques

online

Population et Avenir 0223-5706 1968-3952 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

A revista de populações e territórios, visa proporcionar uma melhor 
compreensão das realidades e desenvolvimentos na França, Europa e no 
mundo sob a luz reveladora da demografia e geografia da população. 

Association Population et 
Avenir

online

Portable Gray 2637-8361 2637-8396 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes
Música; Dança;Artes 

Visuais

Fornece um fórum para artistas e acadêmicos considerarem como a 
colaboração experimental pode enriquecer suas práticas e promover 
novas descobertas.

University of Chicago Press online

Pour 0245-9442 2426-6507 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

Oferece um panorama o mais amplo possível de conhecimentos e 
pontos de vista sobre as questões sociais vinculadas ao desenvolvimento 
econômico, social e cultural.

GREP online

Pouvoirs 0152-0768 2101-0390 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Tornou-se uma das primeiras revistas francesas no campo das 
instituições e da ciência política, e sua influência e autoridade, além do 
mundo dos especialistas, não para de crescer.

Editions du Seuil online

Pratiques en Santé Mentale 1286-1286 2426-640X SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

A revista relatou todos os avanços importantes na psiquiatria social 
desde o período pós-guerra e hoje se orgulha de continuar a oferecer 
aos seus leitores, em temas direcionados, uma imagem de práticas de 
campo inovadoras tanto no setor da saúde. campo, tudo na perspectiva 
humanista e multiprofissional que sempre foi a da Cruz de Marinha.

Champ Social online

Pratiques et Organisation des Soins 1952-9201 1961-9391 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina

Em trinta e sete anos de existência, a Revue Médicale de l'Assurance 
Maladiepublicou numerosos trabalhos com o objetivo de descrever o 
estado de saúde dos segurados, bem como de analisar as práticas 
profissionais e a organização da assistência.

CNAMTS online

https://www.cairn.info/revue-politiques-de-communication.htm
https://www.oecd.org/fr/sites/eduimhe/politiquesetgestiondelenseignementsuperieurnumerosactuelsetanciens.htm#v24
https://www.cairn.info/revue-politix.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/pol
https://www.nature.com/pj/volumes
https://www.cairn.info/revue-population.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir.htm
https://www.journals.uchicago.edu/toc/pog/current
https://www.cairn.info/revue-pour.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm
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https://www.cairn.info/revue-pratiques-et-organisation-des-soins.htm


Présence Africaine 0032-7638 2271-197X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos africanos

Quer reunir e fazer ouvir todas as vozes dos negros do mundo que vivem 
todos sem exceção, seja qual for sua linguagem de expressão, a mesma 
experiência histórica de expropriação, de negação de identidade, 
sofrimento devido à escravidão e à colonização.

Éditions Présence Africaine online

Primary Dental Journal 2050-1684 2050-1692 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
Periódico revisado por pares da Faculdade de Prática Odontológica Geral 
(REINO UNIDO). É uma revista de desenvolvimento profissional que visa 
melhorar os padrões de atendimento odontológico.

Sage online

Problémes d´Amérique Latine 0765-1333 1968-3898 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos latino-

americanos
Cobre as mudanças políticas, econômicas e culturais atuais na América 
Latina.

Editions Eska online

Proceedings of American Mathematical Society 0002-9939 1088-6826 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém pesquisas em matemática pura e aplicada. Consiste em artigos 
originais de tamanho moderado. Ele também inclui uma seção de notas 
mais curtas para artigos muito curtos em matemática.

AMS online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
A: Journal of Power and Energy

0957-6509  2041-2967 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica, 

Potência e Energia
Cobre todos os aspectos dos sistemas de conversão de energia, 
incluindo geração, transmissão e uso de energia.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
B: Journal of Engineering Manufacture

0954-4054 2041-2975 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Fornece um foco para desenvolvimentos em manufatura de engenharia, 
abrangendo pesquisa tecnológica e científica, desenvolvimentos e 
implementação de gerenciamento em manufatura.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
C: Journal of Mechanical Engineering Science

0954-4062 2041-2983 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Avança a compreensão dos fundamentos da ciência da engenharia e sua 
aplicação para a solução de desafios e problemas em engenharia.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
D: Journal of Automobile Engineering

0954-4070 2041-2991 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura

Engenharia Mecânica, 
automóveis e 

caminhões

É o jornal internacional líder ao serviço da indústria automotiva 
multidisciplinar. As contribuições são bem-vindas em todos os aspectos 
da engenharia veicular, incluindo componentes, e em outros assuntos 
intimamente relacionados.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
E: Journal of Process Mechanical Engineering

0954-4089 2041-3009 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Publica artigos de alta qualidade que cobrem uma ampla área de 
atividades de engenharia mecânica associadas ao projeto e operação de 
equipamentos de processo.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
F: Journal of Rail and Rapid Transit

0954-4097 2041-3017 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica, 

ferrovias e trens
Dedicado à engenharia em sua interpretação mais ampla aplicável a 
ferrovias e transporte rápido.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
G: Journal of Aerospace Engineering

0954-4100 2041-3025 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica, 
ciências aeroespaciais

Dedica-se à publicação de pesquisas de alta qualidade em todos os 
ramos das ciências aplicadas e da tecnologia que lidam com aeronaves e 
espaçonaves e seus sistemas de apoio.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
H: Journal of Engineering Medicine

0954-4119 2041-3033 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Biológica

Publicação interdisciplinar que abrange todos os aspectos da engenharia 
na medicina.

Sage online
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Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
I: Journal of Systems and Control Engineering

0959-6518 2041-3041 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Os estudos de sistemas e controle fornecem uma estrutura unificadora 
para uma ampla gama de disciplinas de engenharia e aplicações 
industriais.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
J: Journal of Engineering Tribology

1350-6501  2041-305X BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Publica artigos de alta qualidade, revisados   por pares, da academia e 
da indústria em todo o mundo sobre a engenharia na ciência associada à 
tribologia e suas aplicações.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
K: Journal of Multi-body Dynamics

1464-4193 2041-3068 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

É um fórum multidisciplinar que cobre todos os aspectos do projeto 
mecânico e análise dinâmica de sistemas com vários corpos.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
L: Journal of Materials: Design and Applications

1464-4207 2041-3076 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Cobre o uso e design de materiais para aplicação em um contexto de 
engenharia. 

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
M: Journal of Engineering for Maritime Environment

1475-0902 2041-3084 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

Está preocupado com o projeto, produção e operação de artefatos de 
engenharia para o ambiente marítimo.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems

1740-3499 2041-3092 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Física nuclear, 

engenharia nuclear

Jornal totalmente revisado por pares, dedicado aos aspectos 
particulares da engenharia, ciência e tecnologia em nanoescala que 
envolvem as descrições de sistemas em nanoescala.

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
O: Journal of Risk and Reliability

1748-006X 1748-0078 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica

É para pesquisadores e profissionais que estão envolvidos na área de 
análise de risco e engenharia de confiabilidade. 

Sage online

Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part 
P: Journal of Sports Engineering and Technology

1754-3371  1754-338X SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Engenharia Mecânica, 

esporte e lazer

Cobre o desenvolvimento de novos trajes, calçados e equipamentos 
esportivos; e os materiais, instrumentação e processos que tornam 
possíveis os avanços nos esportes.

Sage online

Professional Development in Education 1941-5257 1941-5265 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Revista internacional totalmente referenciada que publica contribuições 
originais sobre aprendizagem e desenvolvimento profissional (PLD) em 
seu sentido mais amplo. 

Taylor & Francis online

Professional Geographer 0033-0124 1467-9272 IG Exatas Geociências Geografia e cartografia
Publica artigos curtos de geografia acadêmica ou aplicada, enfatizando 
estudos empíricos e metodologias.

Taylor & Francis online

Profiles of Drug Substances, Excipients and Related 
Methodology

0099-5428 IQ Biomédicas Farmácia Medicamentos

Os compêndios oficiais definem uma substância medicamentosa quanto 
à identidade, pureza, força e qualidade, normalmente não fornecem 
outros dados físicos ou químicos, nem listam métodos de síntese ou vias 
de degradação física ou biológica e metabolismo. 

Elsevier Science online

Progress in Brain Research 0079-6123 IB Biomédicas Medicina Neurologia Documenta avanços na pesquisa da fisiologia cerebral. Elsevier Science online

https://journals.sagepub.com/loi/pii
https://journals.sagepub.com/loi/pii
https://journals.sagepub.com/loi/pij
https://journals.sagepub.com/loi/pij
https://journals.sagepub.com/loi/pik
https://journals.sagepub.com/loi/pik
https://journals.sagepub.com/loi/pil
https://journals.sagepub.com/loi/pil
https://journals.sagepub.com/loi/pim
https://journals.sagepub.com/loi/pim
https://journals.sagepub.com/loi/pin
https://journals.sagepub.com/loi/pin
https://journals.sagepub.com/loi/pio
https://journals.sagepub.com/loi/pio
https://journals.sagepub.com/loi/pip
https://journals.sagepub.com/loi/pip
https://www.tandfonline.com/loi/rjie20
https://www.tandfonline.com/loi/rtpg20
https://www.elsevier.com/books/book-series/profiles-of-drug-substances-excipients-and-related-methodology
https://www.elsevier.com/books/book-series/profiles-of-drug-substances-excipients-and-related-methodology
https://www.elsevier.com/books/book-series/progress-in-brain-research


Progress in Molecular Biology and Translational Science 1877-1173 1878-0814 IB Biomédicas Biologia Fisiologia Fornece dados atualizados sobre vários aspectos da citologia. Elsevier Science online

Projectics / Proyéctica / Projectique 2031-9703 2032-0043 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios
Visa promover, em inglês, espanhol e francês, reflexões sobre temas 
emergentes no campo da complexidade da ação nas organizações. 

De Boeck Supérieur online

Prospective et Stratégie 2260-0299 2492-0606 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação especial
Explora a ação - e suas transformações - em todas as suas formas, sejam 
militares, políticas, econômicas, sociais, organizacionais, gerenciais ...

APORS Éditions online

PSN 1639-8319 1955-2351 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Saúde da mulher, 

medicina pediátrica

Dedicada à compreensão das funções mentais normais e patológicas, 
objeto complexo e multidimensional, que questiona as competências de 
várias disciplinas e exige abordagens diversificadas.

Éditions Matériologiques online

https://www.cairn.info/revue-psychanalyse.htm 1770-0078 1951-6320 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
É uma nova revista periódica (publicada a cada quatro meses) no campo 
da psicanálise contemporânea.

ERES online

Psychanalyse 1770-0078 1951-6320 SBU Biomédicas Psicologia Psicologia
Abordagens teóricas e clínicas que abrangem questões desde a infância 
e paternidade, gerontologia, psicanálise, saúde mental, até serviço 
social e deficiência.

ERES online

Psychologie Clinique 1145-1882 2118-4224 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Apresenta arquivos dedicados às clínicas da filiação, da identidade, da 
relação do sujeito com seu corpo e sua linguagem, aos efeitos das 
violentas rupturas da cultura e da história nas subjetividades.

EDK, Groupe EDP Sciences online

Psychologie Clinique et Projective 1265-5449 2118-4496 SBU-pacote Biomédicas Medicina Medicina interna
Abriga artigos e trabalhos dedicados ao estudo do funcionamento 
psíquico normal ou patológico, com ou sem metodologia projetiva.

ERES online

Psychosomatique Relationnelle 2272-916X SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Tem como objetivo promover o que chamamos de pesquisa clínica na 
perspectiva da psicossomática relacional. 

Centre International de 
Psychosomatique

online

Psychothérapies 0251-737X 2235-2104 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Propõe-se a percorrer os corredores das diferentes formas de 
psicoterapia e a descobrir algumas chaves úteis para a prática diária. 

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Psychotropes 1245-2092 1782-1487 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Abuso e dependência 

de substâncias
Jornal internacional sobre a toxicodependência, lida com substâncias 
psicotrópicas, seus usos e as dependências que deles resultam.

De Boeck Supérieur online

Pure and Applied Chemistry 0033-4545 1365-3075 IQ Exatas Química Química
Publica trabalhos na vanguarda de todos os aspectos da química pura e 
aplicada.

De Gruyter online

https://www.sciencedirect.com/bookseries/progress-in-molecular-biology-and-translational-science/volumes
https://www.cairn.info/revue-projectique.htm
https://www.cairn.info/revue-prospective-et-strategie.htm
https://www.cairn.info/revue-psn.htm
https://www.cairn.info/revue-psychanalyse.htm
https://www.editions-eres.com/collection/156/psychanalyse-yetu
https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique.htm
https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-et-projective.htm%20/%20https:/www.persee.fr/collection/clini
https://www.cairn.info/revue-psychosomatique-relationnelle.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes.htm
https://www.degruyter.com/journal/key/PAC/html


Quaderni 0987-1381 2105-2956 SBU-pacote Exatas Engenharia e Arquiteura Engenharia

A revista Quaderni se propõe a analisar um campo ainda incipiente: a 
comunicação e sua relação essencial com a tecnologia e o poder. Ela 
também estuda técnicas e tecnologias em várias formas, incluindo 
biotecnologia.

Éditions de la Maison des 
Sciences de l´Homme

online

Qualitative Research Reports in Communication 1745-9435 1745-9443 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Os tópicos apropriados para a revista incluem, mas não estão limitados a 
estudos de comunicação intercultural, mediada, política, organizacional, 
interpessoal e jurídica. 

Taylor & Francis online

Quarterly of Applied Mathematics 0033-569X 1552-4485 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

The Quarterly of Applied Mathematics contém artigos originais em 
matemática aplicada que têm uma conexão estreita com aplicações.

AMS online

Quest 0033-6297 1543-2750 FEF Biomédicas Educação Física Medicina esportiva
Publica artigos que abordam questões e preocupações relevantes e 
significativas para a cinesiologia e a educação física no ensino superior.

Taylor & Francis online

Question(s) de Management 2262-7030 2271-2127 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios

Revista académica que visa promover a investigação sobre o impacto 
das transformações sociais na gestão das organizações e o desejo de 
explorar, em cada um dos campos da gestão, as questões que nascem 
num contexto de transição e as vias de resposta.

IMCF online

Questions de Communication 1633-5961 2259-8901 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Jornalismo e 

jornalistas, sociologia
Com base no pluralismo, provoca debates sobre conceitos e métodos 
utilizados nas obras que tratam da comunicação-informação.

PUN - Éditions 
Universitaires de Lorraine

online

Radiographics 0271-5333 1527-1323 FCM Biomédicas Medicina Radiologia É uma das principais revistas de educação em radiologia diagnóstica.
Radiological Society of 

North America
online

Raisons Politiques 1291-1941 1950-6708 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos
Jornal de pensamento e teoria política fundado em 2000, Raisons 
politique faz parte do questionamento filosófico da cidade.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Rangeland Journal 1036-9872 1834-7541 SBU-pacote Biomédicas Biofísica Agricultura 
Abrange as influências biofísicas, sociais, culturais, econômicas e 
políticas que afetam o uso e gerenciamento de pastagens em todo o 
mundo.

CSIRO Publishing online

Recherche en Soins Infirmiers 0297-2964 2271-8362 SBU-pacote Biomédicas Medicina Enfermagem

RSI é uma revista independente, revisada por pares, que oferece artigos 
científicos trimestrais em vários campos da assistência (clínica, gestão, 
ensino) e atividades científicas em saúde (pesquisa, metodologia) em 
toda a Francofonia.

Association de Recherche 
en Soins Infirmiers

online

Recherche et Formation 0988-1824 1968-3936 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Publicação Educacional
Identifica e lida com questões emergentes nos sistemas de formação 
inicial e contínua e desenvolve o diálogo entre acadêmicos e instrutores 
franceses e estrangeiros.

Editions ENS online

Recherches de Science Religieuse 0034-1258 2104-3884 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Um tipo científico trimestral e universidade para pesquisadores de 
teologia histórica e especulativa

Centre Sèvres online

https://www.cairn.info/revue-quaderni.htm
https://www.tandfonline.com/loi/rqrr20
https://www.ams.org/journals/qam/all_issues.html
https://www.tandfonline.com/loi/uqst20
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management.htm
https://www.cairn.info/revue-questions-de-communication.htm
https://pubs.rsna.org/loi/radiographics
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques.htm
https://www.publish.csiro.au/rj/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse.htm


Recherches Économiques de Louvain 0770-4518 1782-1495 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica  Publica artigos teóricos e empíricos nas principais áreas da economia. De Boeck Supérieur online

Recherches en Psychanalyse 1767-5448 1965-0213 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Levanta a questão do ensino da psicanálise na Universidade, da relação 
da psicanálise com o saber e com "o saber do inconsciente".

Association Recherches en 
Psychanalyse

online

Recherches en Sciences de Gestion 2259-6372 2271-2836 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios Revista em ciências da administração. ISEOR online

Recherches Famillales 1763-718X 2118-3252 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Serviços sociais e bem-

estar
Revista científica multidisciplinar que publica artigos sobre temas 
familiares.

Union Nationale des 
Associations Famillales

online

Recherches Linguistiques de Vincennes 0986-6124 1958-9239 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Revista de lingüística geral, teórica e formal, aberta a todos os setores 
da lingüística.

Presses Universitaires de 
Vincennes

online

Recherches sur Diderot et sur l´Encyclopédie 0769-0886 1955-2416 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Decididamente multidisciplinar, não excluindo qualquer forma de 
participação ou método de pesquisa, tem audiência internacional, tanto 
por meio de seus leitores como de seus colaboradores.

Socièté Didérot online

Reflets et Perspectives de la Vie Économique 0034-2971 1782-1509 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica Principal revisão belga de economia aplicada, publicada em francês. De Boeck Supérieur online

Réformes Économiques 1813-2731 1813-274X SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Esta nova publicação anual faz um balanço das questões de política 
estrutural nos países da OCDE. 

Editions de l´OCDE online

Regards Croisés sur l´Économie 1956-7413 2119-3975 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Os membros da equipe editorial organizam cada edição em torno de 
uma questão econômica contemporânea.

La Découverte online

Regards sur l´Économie Allemande 1156-8992 1965-0787 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Negócios
Fornece um estudo contínuo das transformações estruturais que afetam 
a economia alemã como resultado da integração europeia e da 
globalização.

CIRAC online

Regional Anesthesia and Pain Medicine 1098-7339 1532-8651 FCM Biomédicas Medicina Anestesiologia
Revista bimestral que publica estudos científicos e clínicos revisados   
por pares para avançar na compreensão e aplicação clínica de técnicas 
regionais para anestesia cirúrgica e analgesia pós-operatória. 

BMJ online

Regional Studies 0034-3404 1360-0591 IE Artes e Humanidades Economia Economia

Publica os resultados de pesquisas originais sobre temas como 
localização industrial, varejo e escritórios, mercado de trabalho, 
habitação, migração, recreação, comunicações de transporte e avaliação 
de políticas públicas.

Taylor & Francis online

https://www.cairn.info/revue-recherches-economiques-de-louvain.htm
https://www.cairn.info/revue-research-in-psychoanalysis.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales.htm
https://journals.openedition.org/rlv/
https://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie.htm
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-reformes-economiques.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-sur-l-economie-allemande.htm
https://rapm.bmj.com/
https://www.tandfonline.com/loi/cres20


Relations Internationales 0335-2013 2105-2654 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Tem quatro números por ano, cada um dedicado a um tema particular 
da história internacional contemporânea, do final do século XIX até a 
história recente. 

Presses Universitaires de 
France

online

Reliance 1774-9743 1951-6282 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
A revista Reliance visa: desenvolver um pensamento Métis, construir 
pontes e federar, lutar contra obscurantismo...

ERES online

Renaissance Drama 0486-3739 2164-3415 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e Escrita

Dedicado ao drama e performance como uma característica central da 
cultura renascentista. Explora os cânones tradicionais do drama, a 
importância para a cultura moderna inicial e o impacto de novas formas 
de interpretação no estudo de peças, teatro e perfomance.

University of Chicago Press online

Repères, Cahier de Danse 2112-5147 2271-7811 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Lazer e recreação

Destaca o pensamento da dança ao enfocar questões relativas ao 
trabalho dos bailarinos, abordadas sob diversos ângulos: entrevistas, 
textos de artistas e pesquisadores, análises de obras e workshops, 
estudos históricos ou sociológicos.

La Briqueterie - CDC du 
Val-de-Marne

online

Reproduction 1470-1626 1741-7899 IB Biomédicas Ciências Médicas Biologia
Traz artigos sobre biologia molecular, bioquímica e fisiologia da 
reprodução, incluindo lactação, embiogênese precoce no homem e 
outros animais e revisões sobre os desenvolvimentos recentes na área.

BioScientifica online

Reproduction, Fertility and Development 1031-3613 1448-5990 IB Biomédicas Biologia Vertebrados
Publica pesquisas e análises sobre todos os aspectos da reprodução de 
vertebrados e biologia do desenvolvimento.

CSIRO Publishing online

Res Philosophica: a quarterly journal of philosophy 2168-9105 2168-9113 FE Artes e Humanidades Educação Religião e Filosofia
É um jornal internacional trimestral de filosofia que publica pesquisas 
em todas as áreas da filosofia, históricas e atuais.

Philosophy Documentation 
Center

online

Res: Anthropology and Aesthetics 0277-1322 2327-9621 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

RES é uma revista de antropologia e estética comparada dedicada ao 
estudo do objeto, em particular objetos de culto e crença e objetos de 
arte.

University of Chicago Press online

Research into Higher Education Abstracts 0034-5326 1467-5862 FE Artes e Humanidades Educação Ensino superior
Publicados em nome da Society for Research in Higher Education , existe 
para propagar conhecimento e encorajar a discussão de pesquisas 
significativas no ensino superior.

Taylor & Francis online

Réseaux 0751-7971 1777-5809 SBU-pacote Tecnológicas Computação
Ciência da 

Computação, 
Comunicação

Interessa-se por toda a área da comunicação com particular enfoque nas 
telecomunicações. Mídia de massa e TI também são discutidos. Em 
particular, a televisão foi o tema de um grande número de questões.

La Découverte online

Retraite et Société 1167-4687 1961-8719 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Serviços sociais

Esta revisão aborda temas relacionados à velhice sob vários ângulos: 
econômico, demográfico, sociológico, legislativo, estatístico, 
antropológico, etc.

La Documentation 
Française

online

Review of Economics and Statistics 0034-6535 1530-9142 IE Artes e Humanidades Economia
Estatísticas de 

negócios e economia
Abrange a economia aplicada, enfatizando a economia quantitativa. MIT Press online

https://www.cairn.info/revue-relations-internationales.htm
https://www.cairn.info/revue-reliance.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/rd
https://www.cairn.info/revue-reperes-cahier-de-danse.htm
https://rep.bioscientifica.com/
https://www.publish.csiro.au/rd/content/allissues
https://www.pdcnet.org/collection/browse?fp=resphilosophica
https://www.journals.uchicago.edu/loi/res
https://www.tandfonline.com/db/crhe
https://www.cairn.info/revue-reseaux.htm
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe.htm
https://direct.mit.edu/rest


Review of Keynesian Economics 2049-5323 2049-5331 IE Artes e Humanidades Economia Economia Dedicado à promoção da pesquisa em economia keynesiana. Edward Elgar Publishing online

Review of Political Economy 0953-8259 1465-3982 IE Artes e Humanidades Economia Economia
Apresenta contribuições construtivas e críticas em todas as áreas da 
economia política, incluindo as tradições pós-keynesiana, sraffiana, 
marxiana, austríaca e institucionalista.

Taylor & Francis online

Review of Social Economy 0034-6764 1470-1162 IE Artes e Humanidades Economia Economia
Artigos e resenhas sobre todos os aspectos da economia social e 
questões temáticas, publicados para membros da Association for Social 
Economists.

Taylor & Francis online

Revue Archéologique 0035-0737 2104-3868 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia

O campo escolhido para a Revisão Arqueológica é a Antiguidade 
Clássica, mas também dá uma grande parte às civilizações periféricas, da 
Itália etrusca à Ásia Central, passando pela Anatólia.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue Congolaise de gestion 1729-0228 2411-0884 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Negócios
A Revue Congolaise de Gestion (RCG) é uma publicação em língua 
francesa para pesquisa e divulgação científica nos campos da ciência 
econômica e da gestão.

Editions ICES online

Revue d´Anthropologie des Connaissances 1760-5393 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Antropologia

Publica artigos que contribuem para o estudo teórico e empírico da 
formação e dos usos do conhecimento, oriundos das ciências humanas e 
sociais.

SAC online

Revue d´Assyriologie et d´Archéologie Orientale 0373-6032 2104-3817 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia

Comunica os resultados da pesquisa sobre a história e as civilizações do 
antigo Oriente Próximo.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue d´Économie du Développement 1245-4060 1782-1517 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia
Desenvolvimento 

econômico

Revista internacional em língua francesa, é uma revista de análise 
econômica aplicada ao desenvolvimento e às relações internacionais, 
um lugar de intercâmbio científico sobre temas econômicos essenciais.

De Boeck Supérieur online

Revue d´Économie Régionale et Urbaine 0180-7307 2107-0865 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Negócios
Multidisciplinar, informa sobre as principais questões urbanas e 
regionais contemporâneas e publica análises que constituem 
contribuições para as teorias, métodos e modelos da economia espacial. 

Armand Collin online

Revue d´Éthique et de Théologie Morale 1266-0078 2118-4518 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ética

Revista ecumênica que publica artigos científicos e dossiês sobre 
debates e questões éticas contemporâneas. 

Editions du Cerf online

Revue de Gestion des Ressources Humaines 1163-913X 2271-2186 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Recursos humanos Publica artigos originais na área de gestão de recursos humanos. Editions Eska online

Revue de l´Entrepreneuriat 1766-2524 1630-7542 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências Sociais e 

Humanas
Objetivo de promover a pesquisa de qualidade em empreendedorismo. De Boeck Supérieur online
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Revue de l´Histoire des Religions 0035-1423 2105-2573 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e Filosofia

Seu campo de estudo abrange todas as formas de dados religiosos, 
discurso e experiência, desde suas origens até os dias atuais, em todas 
as latitudes.

Armand Collin online

Revue de l´OCDE sur le Développement 1992-0490 1996-5753 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Reúne a visão geral anual do DAC dos esforços e políticas de cooperação 
para o desenvolvimento e análises detalhadas dos países previamente 
publicadas na Série de Revisão da Cooperação para o Desenvolvimento.

Editions de l´OCDE online

Revue de l´OFCE 1265-9576 1777-5647 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Negócios Publica principalmente trabalhos em economia aplicada e sociologia. OFCE online

Revue de l´Organisation Responsable 1951-0187 2105-3022 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Negócios
Concebido inicialmente para captar as mudanças ligadas ao advento do 
tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE).

Editions Eska online

Revue de la Bibliothèque Nationale de France 1254-7700 2118-3376 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Biblioteca e ciências da 

informação

Com o objetivo de divulgar as coleções por meio do trabalho de 
curadores e pesquisadores, organizadas em torno da exploração 
privilegiada de um tema, a Revista destaca o enciclopedismo das 
coleções do BNF e atesta a variedade de abordagens que elas suscitam.

Bibliothèque Nationale de 
France

online

Revue de l'enfance et de l'adolescence 2426-296X 2426-3648 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Adolescentes

Propõe a reflexão sobre o lugar atribuído às crianças e adolescentes na 
esfera social e suas repercussões nos jovens e nas famílias, bem como 
nos paradigmas de intervenção dos profissionais nos setores da 
educação, prevenção e proteção da infância e assistência

ERES online

Revue de Litterature Comparée 0035-1466 1965-0264 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Oferece, ou resume, nos seus artigos e críticas, abordagens históricas ou 
metodológicas específicas da investigação comparada, principalmente 
no domínio das literaturas linguísticas europeias.

Klincksieck online

Revue de Métaphysique et de Morale 0035-1571 2102-5177 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Os arquivos temáticos são dedicados às principais questões debatidas 
hoje na comunidade filosófica internacional ou a novas pesquisas na 
história da filosofia.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue de Neuropsychologie 2101-6739 2102-6025 SBU-pacote Biomédicas Medicina Neuropsicologia
A Revista cobre todas as áreas da neuropsicologia, desde seus aspectos 
mais teóricos até suas aplicações práticas. 

John Libbey online

Revue de Philologie, de Llittérature et d´Histoire 
Anciennes

0035-1652 1760-8430 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Linguística Artigos (linguística, história, literatura, etc.) Klincksieck online

Revue de Philosophie Économique 1376-0971 2118-4852 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia

Pretende promover o desenvolvimento e a difusão dos fundamentos e 
investigação aplicada no domínio da filosofia económica, contribuindo 
também para estruturar este domínio e consolidar o seu 
reconhecimento na divisão científica do trabalho.

J. Vrin online

Revue de Psychologie Analytique 2268-8870 2271-2151 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Destinado a profissionais, clínicos e pesquisadores, que encontrarão 
uma ampla gama de diferentes maneiras de praticar e pensar sobre 
psicologia analítica hoje, em todo o mundo e em diversas culturas.

L´Esprit du Temps online
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Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe 0297-1194 1776-2863 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

A imagem convencional da psicanálise limita sua prática ao 
desdobramento de uma relação dual. No entanto, a partir da obra 
freudiana, os analistas dão grande atenção à vida e ao funcionamento 
de grupos cuja exploração, tanto teórica quanto clínica, está em 
constante desenvolvimento.

ERES online

Revue de´Histoire du XIXème Siècle 1265-1354 1777-5329 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Semestralmente, publica artigos sobre o século XIX em todas as suas 
vertentes. 

Socièté de 1848 online

Revue d'Économie Financière 0987-3368 1777-5744 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia Promove estudos analíticos de finanças econômicas.
Association d´Économie 

Financière
online

Revue d'Économie Industrielle 0154-3229 1773-0198 IE Artes e Humanidades Economia História econômica
O objetivo da revista é divulgar rapidamente o desenvolvimento da 
pesquisa em economia industrial.

De Boeck Supérieur online

Revue d'Économie Politique 0373-2630 2105-2883 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei, negócios Publica artigos científicos em todos os campos da análise econômica. Dalloz online

Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 0035-2209 2118-4445 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Os artigos, intercalados com notas acadêmicas, contribuem para os 
diversos debates de filósofos e teólogos.

J. Vrin online

Revue d'Histoire de la Protection Sociale 1969-9123 2491-3049 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

É uma revisão da história, aberta a outras ciências sociais, com uma 
visão multi e transdisciplinar.

Comité d´Histoire de la 
Sécurité Sociale

online

Revue d'Histoire des Sciences 0151-4105 1969-6582 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência

Acolhe trabalhos sobre todas as disciplinas, campos, métodos e períodos 
da história da ciência.

Armand Collin online

Revue d'Histoire des Sciences Humaines 1622-468X 1963-1022 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Fornece um fórum para estudos recentes na história das humanidades 
com o objetivo de reunir uma visão geral dessa história.

Revue des Sciences 
Humaines

online

Revue d'Histoire Littéraire de la France 0035-2411 2105-2689 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Publica a cada dois meses um conjunto de artigos e informações 
essenciais a todos os que trabalham com a literatura francesa desde o 
século XV até os dias atuais.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 0048-8003 1776-3045 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Contribuir para a divulgação da recente pesquisa histórica, realizado na 
França e no exterior em modernas e contemporâneas mundos.

Editions Belin online

Revue du MAUSS Semestrielle - Mouvement Anti-
Utilitariste dans les Sciences Sociales

1247-4819 1776-3053 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Consolidou-se como uma das primeiras revistas interdisciplinares e um 
dos importantes locais de debate público na França.

La Découverte online
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Revue du Nord 0035-2624 2271-7005 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Arqueologia

Jornal de história (e até mesmo geografia e literatura originalmente), 
esta publicação também está aberta à arqueologia.

Université Lille 3 online

Revue Économique 0035-2764 1950-6694 IE Artes e Humanidades Economia Economia, negócios
Desde o seu início, tem como objetivo publicar trabalhos originais 
relativos a todas as áreas da investigação económica, tanto teórica como 
empírica. 

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Revue Économique de l´OCDE 0255-0830 1684-3444 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Esta revista contém artigos sobre questões de macroeconomia aplicada 
e análise estatística, geralmente consideradas de uma perspectiva 
internacional.

Editions de l´OCDE online

Revue Européenne des Migrations Internationales 0765-0752 1777-5418 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Migração humana

O European Journal of International Migration (REMI), lançado em 1985 
por iniciativa de Gildas Simon, visa publicar pesquisas empíricas e 
teóricas das várias disciplinas relacionadas com a migração internacional 
e as relações interétnicas.

Université de Poltiers online

Revue Européenne des Sciences Sociales 0048-8046 1663-4446 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Formidável plataforma de questionamento, livre em relação a qualquer 
escola do pensamento e da moda acadêmica.

Librairie Droz SA online

Revue Française d´Administration Publique 0152-7401 1965-0620 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Política pública e 

administração
Pretende ser uma revista de referência no campo da administração e 
das políticas públicas comparadas. 

École Nationale 
d´Administration

online

Revue Française d´Économie 0769-0479 1760-7388 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Informa gestores dos setores público e privado, professores, 
pesquisadores e estudantes sobre os avanços da economia.

Revue Française 
d´Économie

online

Revue Française d´Études Américaines 0397-7870 1776-3061 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História das Américas

Analisa uma ampla gama de questões relativas aos estudos norte-
americanos nas áreas de letras, artes, ciências sociais e humanas.

Editions Belin online

Revue Française d´Histoire des Idées Politiques 1266-7862 2119-3851 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Política e governo

Publicar os resultados das pesquisas mais recentes, explorar um 
patrimônio intelectual para o qual a França deu uma rica contribuição, 
ajudar a compreender melhor as fontes e o futuro do mundo em que 
vivemos. 

Éditions Picard online

Revue Française de Droit Constitutionnel 1151-2385 2105-2867 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei constitucional

Visa destacar os aspectos mais vivos do direito constitucional na França, 
na Europa e no mundo, apoiar as mudanças doutrinárias, 
jurisprudenciais e institucionais...

Presses Universitaires de 
France

online

Revue Française de Gestion 0338-4551 1777-5663 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios
Apresenta análises críticas de publicações recentes que fornecem 

conselhos gerenciais aplicáveis   a todos os setores.
Revues Lavoisier online

Revue Française de Linquistique Appliquée 1386-1204 1875-368X SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Revista internacional e interdisciplinar, que se esforça para relatar, 
através de questões temáticas para um público diverso, aplicações 
envolvendo suporte linguístico e uma relação com a linguística.

Publ Linguistiques online
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Revue Française de Pédagogie 0556-7807 2105-2913 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Abrange estratégias econômicas internacionais, questões relacionadas à 
globalização e à análise das forças econômicas que fundamentam as 
relações internacionais.

Editions ENS online

Revue Française de Psychanalyse 0035-2942 2105-2964 FCM Biomédicas Psicologia Psicologia É a primeira revista internacional da psicanálise em francês.
Presses Universitaires de 

France
online

Revue Française de Psychosomatique 1164-4796 2105-2603 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
A revista busca relatar as práticas, teorias e tratamento psicoterapêutico 
de pacientes com transtornos somáticos.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue Française de Science Politique 0035-2950 1950-6686 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos

Revista acadêmica, publica seis números por ano, cobrindo todos os 
campos da ciência política: sociologia eleitoral, análises institucionais, 
partidos políticos e movimentos sociais, políticas públicas, teoria 
política, relações internacionais, etc.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Revue Française de Socio-Économie 1966-6608 2104-3833 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Publica trabalhos científicos que visam produzir conhecimentos 
relevantes sobre a realidade concreta das práticas econômicas.

La Découverte online

Revue Française de Sociologie 0035-2969 1958-5691 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Oferece artigos que registram pesquisas, tendências e 
desenvolvimentos, discussões sobre novos desenvolvimentos no campo 
da sociologia e identificação de novas áreas para a pesquisa sociológica.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Revue Française des Affaires Sociales 0035-2985 2111-4358 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

É um periódico multidisciplinar temático trimestral na área da saúde e 
social.

La Documentation 
Française

online

Revue Française d'Éthique Appliquée 2494-5757 2427-0687 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Filosofia

Tem por vocação contribuir para a promoção e divulgação da reflexão e 
investigação em ética aplicada.

ERES online

Revue Historique 0035-3264 2104-3825 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História europeia

Os artigos cobrem toda a disciplina histórica, desde a Antiguidade até os 
dias atuais, nos vários campos, do econômico ao político, do social ao 
religioso, do material ao cultural.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue Interdisciplinaire d´Études Juridiques 0770-2310 2406-4742 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Jurisprudência

Reflete e amplia desde 1978 o trabalho do seminário interdisciplinar de 
estudos jurídicos da Universidade de Saint-Louis - Bruxelas. 

Facultes Universitaires 
Saint Louis

online

Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) et 
Entreprise

2259-2490 2260-5584 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios
Tem por objetivo publicar artigos de pesquisa sobre a gestão de 
empresas em todas as áreas da gestão e seguindo um design que coloca 
o ser humano em o cerne de suas preocupações.

ARIMHE online

Revue Internationale d´Intelligence Économique 2101-647X 2102-6408 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Contribui para a publicação de trabalhos científicos de alto nível nos 
campos da inteligência econômica francesa e internacional.

Revues Lavoisier online
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Revue Internationale de Droit Économique 1010-8831 1782-1525 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei trabalhista

Visa o direito econômico nacional e internacional em todos os seus 
ramos e como um todo. A interdisciplinaridade é uma especificidade 
primária da revista.

De Boeck Supérieur online

Revue Internationale de Droit Pénal 0223-5404 1951-6312 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei criminal Contém análises relacionadas ao direito penal internacional. ERES online

Revue Internationale de Philosophie 0048-8143 2033-0138 FE Artes e Humanidades Educação Religião e filosofia

O objetivo da Revista não é apenas celebrar com edições especiais os 
aniversários dos grandes filósofos e suas obras, mas também tratar de 
todos os temas que prendem a atenção da filosofia: violência, religião, 
teatro, romance, história, política, bioética, lógica, epistemologia, 
racionalidade, cinema ou em geral, estética, entre outras disciplinas.

Association Revue 
Internationale de 

Philosophie
online

Revue Internationale de Politique Comparée 1370-0731 1782-1533 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Política e governo

Atende a uma dupla necessidade, tanto teórica quanto prática. 
Desenvolver análises comparativas significa fazer avançar a 
cientificidade da ciência política.

De Boeck Supérieur online

Revue Internationale de Psychologie Sociale 0992-986X 2119-4130 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Esta revista publica resenhas críticas, notas teóricas e pesquisas 
empíricas em todos os campos da psicologia social. 

Presses Université de 
Grenoble

online

Revue Internationale de Psychosociologie et de Gestion 
des Comportements Organisationnels

2262-8401 2430-3275 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

É o primeiro jornal em francês dedicado ao campo do comportamento 
organizacional. 

Editions Eska online

Revue Internationale de Soins Palliatifs 1664-1531 2235-2155 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina
Publica artigos de qualidade com o objetivo de fortalecer e desenvolver 
a rede de cuidados paliativos de língua francesa. 

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Revue Internationale des Sciences Administratives 0303-965X 2411-2909 FE Artes e Humanidades Educação
Política pública e 

administração
Publica contribuições originais sobre um grande número de temas 
relacionados à administração e políticas públicas.

Institut International des 
Sciences Administrative

online

Revue Internationale des Sciences de l'Organisation 2551-3583 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência

Fornecer escritos que permitam uma revisão crítica das teorias de 
gestão e, mais amplamente, das teorias nas ciências sociais.

Management Prospective 
Ed

online

Revue Internationale des Sciences Sociales 0304-3037 2222-4610 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

A revista tem como objetivo reunir comunidades de especialistas em 
ciências sociais, bem como levar ao conhecimento de um amplo público 
informações e discussões em ciências sociais já conhecidas do meio 
especializado.

ERES online

Revue Internationale et Stratégique 1287-1672 2104-3876 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Diplomacia e relações 

internacionais

Busca um objetivo duplo de disseminação educacional do conhecimento 
e enriquecimento do debate intelectual no campo das relações 
internacionais e questões estratégicas.

Armand Collin online

Revue Juridique de l?Environnement 0397-0299 2430-2848 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Direito ambiental

Publicação da sociedade francesa de direito ambiental, é a referência 
essencial para o direito ambiental contemporâneo.

Revues Lavoisier online

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychosociologie-de-gestion-des-comportements-organisationnels.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychosociologie-de-gestion-des-comportements-organisationnels.htm
https://www.cairn.info/revue-infokara.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-de-l-organisation.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement.htm


Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 0035-3833 2104-385X FE Artes e Humanidades Educação Religião e filosofia

Fundada em 1876, a Revue Philosophique publica quatro fascículos por 
ano. A maioria são números dedicados a uma noção fundamental, ou a 
um grande período da história do pensamento, ou a um autor - clássico 
ou contemporâneo.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue Projet 0033-0884 2108-6648 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

Ciências sociais e 
humanas, política e 

governo

Quer debater questões políticas e sociais que são pouco ou 
parcialmente tratadas em outros lugares.

CERAS online

Revue sur le Droit et la Politique de la Concurrence 1560-7798 1684-3452 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Os artigos que contém lançam luz informativa sobre o pensamento das 

autoridades responsáveis   pela aplicação da lei da concorrência e 
enfocam a aplicação prática da lei e da política da concorrência.

Editions de l´OCDE online

Revue Tiers Monde 1293-8882 1963-1359 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História da economia

Uma diversidade de métodos de pesquisa, tanto qualitativos quanto 
quantitativos, para um público em geral, incluindo sindicatos, 
universidades e educadores trabalhistas comunitários, bem como 
ativistas trabalhistas e acadêmicos de todas as ciências sociais e 
humanas.

Armand Collin online

Ringing and Migration 0307-8698 2159-8355 IB Biomédicas Biologia Zoologia

Publica artigos de alta qualidade sobre todos os aspectos da ecologia 
aviária, com ênfase particular no uso de anilhagem, rastreamento e 
monitoramento de ninhos para melhorar nossa compreensão dos 
fatores que influenciam a sobrevivência, sucesso reprodutivo, migração 
e outros movimentos. 

Taylor & Francis online

Rives Méditerranéennes 2103-4001 2119-4696 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História romana

A revista é mais particularmente orientada para o conhecimento 
histórico e geográfico do mundo mediterrâneo.

MMSH online

Roman 20-50 0295-5024 2492-0614 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Periódico acadêmico mais conhecido dedicado ao romance francês dos 
séculos XX e XXI.

Société Roman 20-50 online

Romantisme 0048-8593 1957-7958 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Literatura e escrita

Fundado em 1971 pela Sociedade de Estudos Românticos e do Século 
XIX, o Romantismo explora este século como um todo, privilegiando 
uma abordagem interdisciplinar: literatura, artes, ciência e história. No 
que diz respeito a toda a Europa, o Romantismo contribui para o 
conhecimento das diferentes correntes literárias, artísticas, científicas, 
históricas e políticas.

Armand Collin online

Rue Descartes 1144-0821 2102-5819 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia

Rue Descartes é um endereço em todos os sentidos da palavra: indica o 
local parisiense do International College of Philosophy, seu destino 
cosmopolita e seu estilo resolutamente cavalheiro.

Collège International de 
Philosophie

online

Santé Publique 0995-3914 2104-3841 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde pública
Publica artigos que expõem pesquisas, análises ou avaliações de 
intervenções, sínteses, reflexões e opiniões em saúde pública.

SFSP online

Savoir /Agir 1958-7856 1958-5535 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História francesa

Revista crítica de ciências sociais, que oferece análises em sociologia, 
ciência política, história, bem como seções de notícias. 

Editions du Croquant online

Savoirs 1763-4229 2111-4390 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação Apresentando um fórum para educadores de adultos de todo o mundo. L´Harmattan online

https://www.cairn.info/revue-philosophique.htm
https://www.cairn.info/revue-projet.htm
https://www.cairn.info/revue-sur-le-droit-et-la-politique-de-la-concurrence.htm
https://www.armand-colin.com/collections-term/11649
https://www.tandfonline.com/loi/tram20
https://journals.openedition.org/rives/
https://www.cairn.info/revue-roman2050.htm
https://www.revues.armand-colin.com/lettres-langue/romantisme
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs.htm


Savoirs et Clinique 1634-3298 1776-2871 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

Os profissionais de saúde mental, sejam psiquiatras, psicólogos, 
enfermeiras ou analistas, se estão prontos para ouvir seus pacientes, 
observam em seu trabalho diário que os pacientes - neuróticos ou 
psicóticos - não apenas compartilham com eles de seu sofrimento, mas 
também confiam com um conhecimento sem precedentes. 

ERES online

Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory 
Investigation

0036-5513 1502-7686 FCM Biomédicas Medicina Ciências médicas
Contém resultados de trabalhos, principalmente de autores 
escandinavos, sobre fisiologia clínica e bioquímica clínica, que são 
altamente desenvolvidos nos países escandinavos.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Scandinavian Journal of Gastroenterology + 
supplements

0036-5521 1502-7708 FCM Biomédicas Medicina Gastroenterologia Apresenta pesquisas na área de gastroenterologia.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Scandinavian Journal of Rheumatology 0300-9742 1502-7732 FCM Biomédicas Medicina
Medicina 

musculoesquelética

Abrange os aspectos clínicos, experimentais e laboratoriais, 
diagnósticos, epidemiológicos, sociais e terapêuticos das doenças 
reumáticas.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Scandinavian journal of Urology 2168-1805 2168-1813 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia

Revista para urologistas clínicos e publica artigos em todos os campos da 
urologia clínica, com artigos experimentais relacionados a questões 
clínicas também convidados. Relatórios importantes com grande valor 
de notícias são publicados imediatamente.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Schools: Studies in Education 1550-1175 2153-0327 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Para educadores, administradores, professores universitários e outros 
que trabalham com alunos em idade escolar antes do ensino 
fundamental e médio.

University of Chicago Press online

Sciences du Design 2428-3711 2428-3614 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Artes
Revista internacional de pesquisa em design revisada por pares em 
francês. 

Presses Universitaires de 
France

online

Sciences Eaux et Territoires 2109-3016 1775-3783 SBU-pacote Tecnológicas Engenharia Agrícola Agricultura e Pecuária

Tem por objetivo fornecer informação clara e legível de elevada 
qualidade científica e técnica que alimente o processo de ação e / ou 
decisão dos diversos atores públicos e privados no domínio do 
desenvolvimento rural e do meio ambiente .

Irstea online

Sciences Sociales et Santé 0294-0337 1777-5914 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde pública
Revista trimestral de língua francesa que visa estabelecer um diálogo 
entre as disciplinas das ciências humanas e sociais da saúde. 

John Libbey online

Sciences Sociales et Sport 1967-7359 2264-5748 SBU-pacote Biomédicas Educação Física Esporte e lazer

Publica relatórios de pesquisas sociológicas, históricas e antropológicas 
sobre atividades físicas e esportivas, quer essas práticas se organizem no 
padrão competitivo clássico, quer se relacionem com atividades físicas 
para fins diversos (utilitários, restaurativos, lúdicos ou artísticos).

L´Harmattan online

Scientific American 0036-8733 1946-7087 BC Multidisciplinar Multidisciplinar Ciência

Artigos confiáveis   sobre todas as ciências, por cientistas que fazem as 
pesquisas relatadas. Editado para o leigo interessado. Apresenta a 
ciência e o cidadão, as reações do computador, os cientistas amadores, 
resenhas de livros atuais em ciência e bibliografias.

Springer Nature online

Sécurité et Stratégie 2101-4736 2428-3622 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Administração pública

Seu objetivo é permitir que profissionais e professores-pesquisadores se 
comuniquem, troquem e submetam à crítica suas reflexões e suas 
pesquisas no campo do risco e da segurança.

Club des Directeurs de 
Sécurité des Entreprises

online

https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques.htm
https://www.tandfonline.com/loi/iclb20
https://www.tandfonline.com/loi/iclb20
https://www.tandfonline.com/loi/igas20
https://www.tandfonline.com/loi/igas20
https://www.tandfonline.com/loi/irhe20
https://www.tandfonline.com/loi/isju20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/schools
https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport.htm
https://www.scientificamerican.com/store/archive/?magazineFilterID=Scientific+American+Magazine
https://www.cairn.info/revue-securite-et-strategie.htm


Sécurité Globale 1959-6782 2271-2194 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Aplicação da lei e 

inteligência
Abrange questões de segurança interna e internacional. Editions Eska online

Seminars in Diagnostic Pathology 0740-2570 1930-1111 FCM Biomédicas Medicina Patologia
Serve como fórum de divulgação de informações na área. A maioria das 
edições cobre um único tópico de vários pontos de vista.

Elsevier online

Seminars in Hematology 0037-1963 1532-8686 FCM Biomédicas Medicina Hematologia
Apresenta artigos de revisão de importância atual em hematologia 
clínica e áreas afins.

Elsevier online

Seminars in Oncology 0093-7754 1532-8708 FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Fornece análises atuais, autorizadas e práticas de desenvolvimentos no 
diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer.

Elsevier online

Seminars in Thrombosis and Hemostasis 0094-6176 1098-9064 FCM Biomédicas Medicina Hematologia
É um jornal de revisão orientado por tópicos que enfoca todas as 
questões relacionadas a distúrbios hemostáticos e trombóticos.

Thieme online

Sens-Dessous 1951-0519 2430-2880 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Assuntos Gerais

O "lado de baixo" define a complexidade das experiências intelectuais 
ou existenciais vividas, regularmente evacuadas pelo discurso 
consensual ou pela busca de uma única verdade.

Edition de l´Association 
Paroles

online

Separation Science and Technology 0149-6395 1520-5754 IQ Exatas Química Química
Apresenta conceitos e técnicas para enfrentar os desafios de separação 
em uma variedade de campos, exibindo a interação completa entre as 
ciências básicas e tecnologia inovadora.

Taylor & Francis online

Sexual Health 1448-5028 1449-8987 SBU-pacote Biomédicas Medicina Sexo e sexualidade
Publica contribuições originais e significativas nos campos da saúde 
sexual, incluindo HIV / AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, 
questões de sexualidade e áreas relevantes da saúde reprodutiva.

CSIRO Publishing online

SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry 2470-6566 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Publica artigos de pesquisa de qualidade excepcional sobre o 
desenvolvimento de métodos algébricos, geométricos e topológicos com 
forte conexão com as aplicações.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Applied Dynamical Systems 1536-0040 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos de pesquisa sobre a análise matemática e modelagem 
de sistemas dinâmicos e sua aplicação às ciências físicas, de engenharia 
e da vida.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Applied Mathematics 0036-1399 1095-712X IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos de pesquisa que tratam de problemas científicos 
usando métodos de interesse matemático.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Computing 0097-5397 1095-7111 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Processamento de 

dados
Contém artigos de pesquisa sobre os aspectos matemáticos e formais da 
ciência da computação e da computação não numérica.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

https://www.cairn.info/revue-securite-globale.htm
https://www.journals.elsevier.com/seminars-in-diagnostic-pathology
https://www.journals.elsevier.com/seminars-in-hematology
https://www.journals.elsevier.com/seminars-in-oncology
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000077
https://www.cairn.info/revue-sens-dessous.htm
https://www.tandfonline.com/loi/lsst20
https://www.publish.csiro.au/sh/content/allissues
https://epubs.siam.org/loi/sjaabq
https://epubs.siam.org/loi/sjaday
https://epubs.siam.org/loi/smjmap
https://epubs.siam.org/loi/smjcat


SIAM Journal on Control and Optimization 0363-0129 1095-7138 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Matemática

Contém artigos de pesquisa sobre matemática e aplicações da teoria de 
controle.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Discrete Mathematics 0895-4801 1095-7146 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém artigos de pesquisa em uma ampla gama de tópicos, como 
matemática pura e aplicada, incluindo combinatória e teoria dos 
gráficos, otimização discreta e pesquisa operacional e muito mais.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Financial Mathematics 1945-497X IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Bancos, finanças e 

investimentos

O SIAM Journal on Financial Mathematics aborda desenvolvimentos 
teóricos em matemática financeira, bem como avanços nos desafios 
computacionais que eles abrangem.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Imaging Sciences 1936-4954 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Computação Gráfica

Abrange todas as áreas das ciências da imagem, amplamente 
interpretadas.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Mathematical Analysis 0036-1410 1095-7154 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos de pesquisa que empregam técnicas analíticas 
inovadoras para tratar problemas nas ciências naturais.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 0895-4798 1095-7162 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Apresenta artigos de pesquisa em análise de matrizes e suas aplicações 
e documentos de interesse para a comunidade de álgebra linear 
numérica.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Numerical Analysis 0036-1429 1095-7170 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém artigos de pesquisa sobre o desenvolvimento e análise de 
métodos numéricos.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Optimization 1052-6234 1095-7189 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática Contém artigos de pesquisa sobre a teoria e a prática da otimização.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Journal on Scientific Computing 1064-8275 1095-7197 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica

Ciência da 
Computação, 
Matemática

Contém artigos de pesquisa sobre métodos e técnicas numéricas de 
computação científica.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM Review 0036-1445 1095-7200 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Artigos e resenhas de livros sobre matemática industrial e aplicada. Para 
um público científico.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification 2166-2525 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Ciências Aplicadas

Publica artigos de pesquisa apresentando avanços matemáticos, 
estatísticos, algorítmicos e de aplicação significativos na quantificação 
da incerteza, definida como a interface da modelagem complexa de 
processos e dados, especialmente caracterizações das incertezas 
inerentes ao uso de tais modelos . 

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

Signs 0097-9740 1545-6943 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos femininos

Um jornal interdisciplinar de mulheres e sociedade que aborda questões 
de diversidade envolvendo raça, classe, preferência sexual. Os artigos 
são selecionados por revisão cega.

University of Chicago Press online

https://epubs.siam.org/loi/sjcodc
https://epubs.siam.org/toc/sjdmec/current
https://epubs.siam.org/loi/sjfmbj
https://epubs.siam.org/loi/sjisbi
https://epubs.siam.org/loi/sjmaah
https://epubs.siam.org/loi/sjmael
https://epubs.siam.org/loi/sjnaam
https://epubs.siam.org/toc/sjope8/6/4
https://epubs.siam.org/loi/sjoce3
https://epubs.siam.org/loi/siread
https://epubs.siam.org/loi/sjuqa3
https://www.journals.uchicago.edu/loi/signs


Signs and Society 2326-4489 2326-4497 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Literatura e escrita
Jornal multidisciplinar de acesso aberto nas ciências humanas e sociais 
com foco na pesquisa que examina o papel dos processos de signos (ou 
semiose) na interação social, cognição e formações culturais.

University of Chicago Press online

Slavery and Abolition 0144-039X 1743-9523 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Direitos humanos

Dedicado a uma discussão dos aspectos demográficos, socioeconômicos, 
históricos e psicológicos da escravidão humana desde o período antigo 
até o presente.

Taylor & Francis online

Social Analysis 0155-977X 1558-5727 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas, antropologia
Contribuições direcionadas a uma compreensão crítica e teórica do 
processo cultural, político e social.

Berghahn Journal online

Social History of Alcohol and Drugs 1930-8418 2640-7329 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Alcoolismo

Fornece um fórum para a troca de idéias entre acadêmicos em todas as 

disciplinas que estão interessados   em qualquer aspecto do uso, abuso, 
produção e controle de álcool ou drogas.

University of Chicago Press online

Social Service Review 0037-7961 1537-5405 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Serviço social

Artigos dedicados aos amplos interesses científicos de todos os 
envolvidos com questões de bem-estar social, selecionados com base 
em sua contribuição para o conhecimento ou compreensão teórica de 
um assunto dirigido ao profissional da área.

University of Chicago Press online

Société, Droit et Religion 2110-6657 2272-9054 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Religião e filosofia Sociedade, lei e religião. CNRS online

Sociètés ; Revue des Sciences Humaines et Sociales 0765-3697 1782-155X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

huamanas
Fornece informações sobre pesquisas e publicações em sociologia. De Boeck Supérieur online

Sociétés Contemporaines 1150-1944 1950-6899 FE Artes e Humanidades Educação Sociologia Fornece informações sobre sociologia na sociedade contemporânea.
Presses Fondation 

Nationale des Sciences 
Politique

online

Sociètés et Représentations 1262-2966 2104-404X IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Jornal temático interdisciplinar, busca lançar mais luz sobre as "questões 
sociais" por meio de abordagens de disciplinas científicas relacionadas: 
perspectivas provenientes do conhecimento que é ignorado ou 
raramente consegue se comunicar. 

Publications de la 
Sorbonne

online

Sociologie 2108-8845 2108-6915 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Periódico de sociologia (e não de ciências sociais), mas aberto em suas 
fronteiras com as demais disciplinas que viriam a discutir seus conceitos 
e seus objetos.

Presses Universitaires de 
France

online

Sociologie de l´Art 0779-1674 2264-5209 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Artes visuais

Tem como objetivo promover e divulgar conhecimentos no domínio da 
sociologia das artes e da cultura.

L´Harmattan online

Sociologies Pratiques 1295-9278 2104-3787 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

A reforma do Estado e das empresas, o ambiente e os riscos na França e 
no estrangeiro, Actores, culturas e globalização, o consultor de poder na 
Europa, a transformação das associações ...

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/sas
https://www.tandfonline.com/loi/fsla20
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/social-analysis/social-analysis-overview.xml
https://www.journals.uchicago.edu/loi/shad
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ssr
https://www.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion.htm
https://www.cairn.info/revue-societes.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques.htm


Soil Research 0004-9573 1446-568X SBU-pacote Tecnológicas Engenharia Agrícola Agricultura e Pecuária

Cobre todos os aspectos da pesquisa do solo na Austrália e na região da 
Ásia-Pacífico, para profissionais e pesquisadores. Inclui pesquisas de 
relevância internacional e específicas da região em todas as áreas da 
ciência do solo, gestão da terra e da água e poluição e remediação do 
solo.

CSIRO Publishing online

Source: Notes in the History of Art 0737-4453 2328-207X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Artigos curtos sobre arte e arqueologia desde a antiguidade até o 
presente.

University of Chicago Press online

Spécificités 2256-7186 2426-6272 SBU-pacote Artes e Humanidades Educação Educação
Interessam-se por recomposições atuais que questionam as divisões 
estabelecidas entre educação formal e informal, entre escola e 
educação, entre centro e periferia, entre urbano e social. 

Champ Social online

Speculum 0038-7134 2040-8072 CLE Artes e Humanidades
Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência
História europeia

Está aberto a contribuições em todos os campos e metodologias do 
estudo da Idade Média, período que varia de aproximadamente 500 a 
1500.

University of Chicago Press online

Spenser Studies: A Renaissance Poetry Annual 0195-9468 SBU-pacote Artes e Humanidades Literatura Poesia
Artigos sobre as obras de Edmund Spenser e outros poetas da 
Renascença.

University of Chicago Press online

Spinal Cord 1362-4393 1476-5624 FCM Biomédicas Medicina Ciências médicas
Abrange todos os aspectos de lesão e doença da coluna vertebral, 
incluindo causa, investigação e diagnóstico, cirurgia e outros tipos de 
tratamento, reabilitação e instalações em todo o mundo.

Springer Nature online

Spirale 1278-4699 1951-6274 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Sociologia

Revisão trimestral, Spirale optou por atender aos discursos múltiplos, 
parciais e complementares, nem exclusivos nem exaustivos, que se 
prendem ao bebê.

ERES online

Sports Biomechanics 1476-3141 1752-6116 FEF Biomédicas Educação Física Esportes e jogos Ênfase em técnicas esportivas e lesões esportivas. Taylor & Francis online

Sports Medicine 0112-1642 1179-2035 FEF Biomédicas Educação Física Medicina esportiva
Contém análises abrangentes das pesquisas mais recentes em medicina 
aplicada e ciências nos esportes e exercícios.

Adis International online

Staps 0247-106X 1782-1568 SBU-pacote Biomédicas Educação Física Esporte e lazer
Publica pesquisas no campo das ciências sociais e humanas do esporte e 
da educação física.

De Boeck Supérieur online

Statistical Science 0883-4237 2168-8745 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática Um jornal de revisão do Instituto de Estatística Matemática.

Institute of Mathematical 
Statistics

online

Stratégique 0224-0424 2430-2961 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História e ciência 

militar

Revista trimestral fundada em 1979 pela Fundação de Estudos de Defesa 
Nacional, continuada em 1995 pelo Instituto de Estratégia Comparada, 
entre 2010 e 2013 pelo Instituto de Estratégia e Conflitos - Comissão 
Francesa de História Militar, e novamente pelo Instituto de Estratégia 
Comparada desde 2014.

Institut de Stratégie 
Comparée

online

https://www.publish.csiro.au/SR
https://www.journals.uchicago.edu/loi/sou
https://www.cairn.info/revue-specificites.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/spc
https://www.journals.uchicago.edu/loi/sps
https://www.nature.com/sc/volumes
https://www.cairn.info/revue-spirale.htm
https://www.tandfonline.com/loi/rspb20
https://link.springer.com/journal/40279/volumes-and-issues
https://www.cairn.info/revue-staps.htm
https://projecteuclid.org/journals/statistical-science
https://www.cairn.info/revue-strategique.htm


Studies in Higher Education 0307-5079 1470-174X FE Artes e Humanidades Educação Educação superior
Apresenta ensaios sobre o ensino superior geral, mas especialmente 
relacionados a discussões de perspectivas disciplinares específicas e 
reflexões de práticas de ensino pessoais.

Taylor & Francis online

Studies in Science Education 0305-7267 1940-8412 FE Artes e Humanidades Educação Educação
Apresenta sínteses analíticas de pesquisa em tópicos e questões-chave 
no ensino de ciências.

Taylor & Francis online

Studies on Neotropical Fauna and Environment 0165-0521 1744-5140 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Destina-se a zoólogos e ecologistas interessados   nos aspectos 
faunísticos e ecológicos da América do Sul. Abrange a ecologia, 
sistemática e distribuição da fauna neotropical.

Taylor & Francis online

Sud /Nord 1265-2067 1776-288X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais

Além da simples troca de pontos de vista, é um diálogo eficaz, 
intercultural e interdisciplinar conforme o Sul / Norte aspira a liderar. Na 
esperança de aumentar as chances de nossa sobrevivência comum.

ERES online

Supreme Court Economic Review 0736-9921 2156-6208 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Aplica estudos econômicos e jurídicos de classe mundial ao trabalho da 
Suprema Corte dos Estados Unidos.

University of Chicago Press online

Syntaxe et Sémantique 1623-6742 2271-2852 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Linguística

Tem como objetivo promover o estudo da relação entre a estruturação 
e a interpretação de objetos linguísticos, na diacronia como na sincronia, 
em francês ou noutras línguas. 

Presses Universitaires de 
Caen

online

Systèmes d´Information et Management 1260-4984 2271-7188 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração
Banco de dados e 
gerenciamento de 

banco de dados

Pretende ser a revista de língua francesa de referência em sistemas de 
informação para gestão empresarial.

Editions Eska online

Tax Policy and the Economy 0892-8649 1537-2650 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História econômica

Publica resultados de pesquisas acadêmicas atuais sobre tributação e 
gastos do governo que têm impacto imediato nos debates políticos e 
nos juros de longo prazo.

University of Chicago Press online

Taxon 0040-0262 1996-8175 IB Biomédicas Biologia Botânica
Principal jornal internacional dedicado à sistemática, filogenia e 
taxonomia de algas, fungos e plantas. 

International Association 
of Plant Taxonomy

online

Techniques et Culture 0248-6016 1952-420X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Estudos de Família

Interessa-se particularmente pela etnologia das técnicas, das mais 
“tradicionais” às mais modernas, como produções socioculturais por 
direito próprio, no seio das relações entre os homens, mas também 
entre as sociedades e o seu meio.

Éditions de la Maison des 
Sciences de l´Homme

online

Techniques Financières et Développement 1250-4165 2494-0739 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia

A revisão visa contribuir para o surgimento e conhecimento das técnicas 
financeiras mais adequadas para fazer face aos desafios do 
desenvolvimento nos países do Sul, em particular na África Subsariana e 
na bacia do Mediterrâneo.

Épargne sans frontière online

Technometrics 0040-1706 1537-2723 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Probabilidade e 

Estatística
Contribui para o desenvolvimento e uso de métodos estatísticos nas 
ciências físicas, químicas e de engenharia.

Taylor & Francis online

https://www.tandfonline.com/loi/cshe20
https://www.tandfonline.com/loi/rsse20
https://www.tandfonline.com/loi/nnfe20
https://www.cairn.info/revue-sud-nord.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/scer
https://www.cairn.info/revue-syntaxe-et-semantique.htm
https://www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/tpe
https://onlinelibrary.wiley.com/loi/19968175
https://journals.openedition.org/tc/
https://www.cairn.info/revue-techniques-financieres-et-developpement.htm
https://www.tandfonline.com/loi/utch20


Télévision 2108-8926 2426-6264 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Comunicação

Espaço de reflexão sobre a televisão, aberto a pesquisadores e todos os 

interessados   neste meio.
CNRS online

Terrains et Travaux 1627-9506 2104-3779 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Negócios

Com aspirações generalistas, publica artigos originais principalmente em 
sociologia e ciências políticas, mas também em história, antropologia e 
economia.

ENS Cachan online

The American Journal of Health Economics 2332-3493 2332-3507 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia
Negócios; 

Administração Pública
Oferece um fórum para uma análise aprofundada dos mercados de 
saúde e dos comportamentos de saúde individuais.

University of Chicago Press online

The Annals of Applied Statistics 1932-6157 1941-7330 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Nosso objetivo é fornecer um fórum unificado e oportuno para todas as 
áreas de estatísticas aplicadas. 

Institute of Mathematical 
Statistics

online

The Biological Bulletin 0006-3185 1939-8697 IB Biomédicas Biologia Ciências da vida
Relatórios de pesquisa originais de interesse geral para biólogos em 
todo o mundo; também breves notas de pesquisa publicadas pelo 
Laboratório de Biologia Marinha, Woods Hole, Mass.

University of Chicago Press online

The China Journal 1324-9347 1835-8535 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas

Geografia e 
cartografia, história 

asiática

Concentra-se em tópicos relacionados à China, Hong Kong e Taiwan 
desde 1949, além de estudos das principais questões que contribuem 
para a compreensão da história do Partido Comunista e eventos 
contemporâneos.

University of Chicago Press online

The Journal of African American History 1548-1867 2153-5086 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História das Américas

Artigos, documentos, notas e comentários sobre todos os aspectos da 
história do negro publicados pela Associação para o Estudo da Vida e 
História do Negro Inc.

University of Chicago Press online

The Journal of Geology 0022-1376 1537-5269 IG Exatas Geociências Geologia

Contribuições originais e notas geográficas lidando com qualquer 
aspecto da geologia, incluindo ciência espacial, tendo amplo apelo para 
geólogos; novos conceitos, novas percepções geológicas, novas 
abordagens e métodos.

University of Chicago Press online

The Journal of Law and Economics 0022-2186 1537-5285 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia
Artigos originais em todas as áreas do direito e da economia nacional e 
internacional.

University of Chicago Press online

The Journal of Legal Studies 0047-2530 1537-5366 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Estudos sobre contratos, propriedade, responsabilidade civil e áreas de 
lei comum semelhantes, desde os aspectos jurídicos, econômicos, 
históricos ou filosóficos.

University of Chicago Press online

The Journal of Modern History 0022-2801 1537-5358 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Artigos, artigos de revisão e resenhas de livros em todas as áreas da 
história moderna publicados em cooperação com a seção de história 
europeia moderna da American Historical Association.

University of Chicago Press online

The Journal of Politics 0022-3816 1468-2508 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciência política e 

estudos
Artigos, notas de pesquisa e resenhas de livros em todas as áreas da 
política.

University of Chicago Press online

https://www.cairn.info/revue-television.htm
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ajhe
https://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-statistics/issues
https://www.journals.uchicago.edu/loi/bbl
https://www.journals.uchicago.edu/loi/tcj
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jaah
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jg
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jle
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jls
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jmh
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jop


The Journal of Religion 0022-4189 1549-6538 FE Artes e Humanidades Educação Religião e filosofia
Artigos de estudiosos das áreas de teologia (bíblica, histórica, ética e 
construtiva) e de outros tipos de estudos religiosos (literário, social, 
psicológico e filosófico) para um amplo público de estudos religiosos.

University of Chicago Press online

The Library Quarterly 0024-2519 1549-652X BC Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Biblioteca e Ciência da 

Informação

Artigos de pesquisa e discussão referenciados, resenhas, avisos mais 
curtos e listas de livros recebidos sobre todos os aspectos de bibliotecas 
e biblioteconomia, informações eletrônicas para bibliotecas e usuários 
de bibliotecas.

University of Chicago Press online

The Papers of the Bibliographical Society of America 0006-128X 2377-6528 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

Artigos, notas curtas e análises que tratam de livros e manuscritos em 
qualquer campo envolvendo a consideração do livro ou manuscrito 
como evidência histórica e estudos de impressão, publicação e negócios 
afins.

University of Chicago Press online

The Quarterly Review of Biology 0033-5770 1539-7718 IB Biomédicas Biologia Ciências da vida
Artigos de revisão para o biólogo geral informado que apresentam uma 
síntese das investigações recentes e uma avaliação crítica delas e artigos 
teóricos, incluindo uma síntese crítica da literatura relacionada à teoria.

University of Chicago Press online

The Supreme Court Review 0081-9557 2158-2459 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Lei

Contém uma pesquisa sustentada da qualidade e implicações das 
decisões mais importantes do ano da Suprema Corte dos EUA.

University of Chicago Press online

The Wordsworth Circle 0043-8006 2640-7310 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Poesia
Publica estudos contemporâneos de literatura, cultura e sociedade 
principalmente na Inglaterra durante o período romântico de 1760 a 
1850.

University of Chicago Press online

Theoretical Linguistics 0301-4428 1613-4060 IEL Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Cobertura revisada por pares de tópicos em linguística e campos 
adjacentes de estudo.

De Gruyter online

Theory of Probability and Its Applications 0040-585X 1095-7219 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém artigos sobre teoria e aplicação de probabilidade, estatística e 
processos estocásticos.

SIAM - Society for 
Industrial and Applied 

Mathematics
online

Thérapie Familiale 0250-4952 2235-2112 SBU-pacote Biomédicas Medicina Ciências Médicas
Relata trimestralmente sobre pesquisas e experiências clínicas em 
abordagem sistêmica e psicoterapia familiar.

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Thrombosis and Haemostasis 0340-6245 2567-689X FCM Biomédicas Medicina Hematologia
Publica relatórios sobre pesquisa básica, translacional e clínica dedicada 
a novos resultados e da mais alta qualidade em qualquer área de 
trombose e hemostasia, biologia vascular e medicina...

Thieme online

Topique ; Revue Freudienne 0040-9375 1965-0604 CLE Artes e Humanidades
Centro de Lógica, 

Epistemologia e História 
da Ciência

Psicologia

Uma das grandes revistas francesas de psicanálise e um lugar de 
abertura para o interior da psicanálise e suas diferentes correntes, tanto 
quanto para o exterior e outras disciplinas que contribuem para o 
pensamento humano.

L´Esprit du Temps online

Tracés 1763-0061 1963-1812 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

Para cada número, o comitê editorial convida, por meio de uma 
chamada à apresentação de contribuições, especialistas de todas as 
disciplinas para tratar de um tema ou problema que perpassa o campo 
das ciências humanas e sociais.

Editions ENS online

https://www.journals.uchicago.edu/loi/jr
https://www.journals.uchicago.edu/loi/lq
https://www.journals.uchicago.edu/loi/pbsa
https://www.journals.uchicago.edu/loi/qrb
https://www.journals.uchicago.edu/loi/scr
https://www.journals.uchicago.edu/loi/twc
https://www.degruyter.com/journal/key/THLI/html
https://epubs.siam.org/loi/tprbau
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale.htm
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00035024
https://www.cairn.info/revue-topique.htm
https://journals.openedition.org/traces/6838


Transactions of American Mathematical Society 0002-9947 1088-6850 IMECC Exatas
Matemática, Estatística e 

Computação Científica
Matemática

Contém pesquisas em matemática pura e aplicada e inclui artigos mais 
longos do que os publicados em Proceedings of AMS.

AMS online

Translation and Translanguaging in Multilingual 
Contexts

2352-1805 2352-1813 FE Artes e Humanidades Educação Ensino de línguas

Tem como objetivo fornecer um fórum para estudos inovadores na 
encruzilhada entre estudos de tradução e educação bilíngue, 
metodologia de ensino de línguas, aquisição de uma segunda língua, 
desenho curricular, política e planejamento de linguagem, 
psicolinguística e sociolinguística.

John Benjamins online

Transportation Research Record 0361-1981 2169-4052 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Transporte

É uma das revistas de transporte mais citadas e prolíficas do mundo, 

oferecendo profundidade e amplitude incomparáveis   na cobertura de 
tópicos relacionados a transporte.

Sage online

Transversalités 1286-9449 2259-3799 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Catolicismo

Usa a experiência de uma universidade católica para decifrar a 
complexidade do mundo e da sociedade.

Institut Catholique de Paris online

Travail et Emploi 0224-4365 1775-416X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

Revista de pesquisa em ciências sociais, divulga há mais de 25 anos as 
contribuições de pesquisadores em sociologia e economia do mercado 
de trabalho e emprego, direito do trabalho, gestão, história, psicologia 
do trabalho, relações profissionais. 

DARES online

Travail, Genre et Sociètés 1294-6303 2105-2174 FE Artes e Humanidades Educação Negócios
Colocar a questão da diferença entre os sexos nas ciências sociais do 
trabalho e convidar à reflexão sobre o trabalho no campo da 
investigação de género...

La Découverte online

Travailler 1620-5340 2102-5150 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia Jornal internacional de psicopatologia e psicodinâmica do trabalho Martin Media online

Travaux de Linguistique 0082-6049 1782-1576 SBU-pacote Artes e Humanidades Estudos da Linguagem Linguística
Revista científica internacional, Travaux de Linguistics tem como campo 
privilegiado de estudo a língua francesa abordada através da 
investigação em linguística geral.

De Boeck Supérieur online

Tumultes 1243-549X 2118-2892 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Diplomacia, relações 

internacionais

É sempre uma questão de falar sobre grandes questões políticas 
(fundamentalismo, queda do comunismo, guerra, sentimento nacional, 
colonização, biopolítica, cidadania, dominação e resistência, etc.) 
cruzando abordagens e disciplinas, e expandindo para um internacional 
e até ponto de vista global.

Editions Kimé online

Ultrastructural Pathology 0191-3123 1521-0758 FCM Biomédicas Medicina Patologia Dedicado inteiramente à patologia ultraestrutural diagnóstica.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Vacarme 1253-2479 2107-092X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Interesses gerais

Desde 1997 vem refletindo sobre a intersecção do compromisso 
político, da criação artística e da pesquisa.

Association Vacarme online

Vehicle System Dynamics + supplements 0042-3114 1744-5159 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura

Engenharia mecância, 
automóveis e 

caminhões

Destina-se a engenheiros automotivos e ferroviários, engenheiros 
mecânicos e de controle. Enfatiza a base teórica de problemas de 
pesquisa e desenvolvimento de todos os tipos de veículos terrestres.

Taylor & Francis online

https://www.ams.org/journals/tran/all_issues.html
https://www.benjamins.com/catalog/ttmc
https://www.benjamins.com/catalog/ttmc
https://journals.sagepub.com/loi/trr
https://www.cairn.info/revue-transversalites.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-et-emploi.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm
https://www.cairn.info/revue-travailler.htm
https://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique.htm
https://www.cairn.info/revue-tumultes.htm
https://www.tandfonline.com/loi/iusp20
https://www.cairn.info/revue-vacarme.htm
https://www.tandfonline.com/loi/nvsd20


Vehicular Communications 2214-2096 BAE Tecnológicas Engenharia
Produção 

Automobilística

Publica artigos revisados   por pares de alta qualidade na área de 
comunicações veiculares. O escopo abrange todos os tipos de 
comunicações envolvendo veículos, incluindo veículo a veículo e veículo 
a infraestrutura .

Elsevier online

Vertigo 0985-1402 2428-3568 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Crítica de cinema
Com dois números anuais, Vertigo prossegue um projeto de reflexão 
que vê o cinema como um lugar privilegiado de inscrição e interpretação 
do mundo contemporâneo.

Editions Lignes online

Vie et Sciences de l´Entreprise 2262-5321 2262-5372 SBU-pacote Artes e Humanidades Economia Economia Abrange tópicos de economia, gestão e negócios. ANDESE online

Vie Sociale 0042-5605 2271-717X SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

A revista trata os problemas sociais do ponto de vista da reflexão e da 
pesquisa, bem como ao nível do apoio à decisão e da ação social na 
área.

ERES online

Vingtième Siècle ; Revue de l'Histoire 0294-1759 1950-6678 IFCH Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
História

Século XX trata da história contemporânea desde a década de 1890 até 
os dias atuais. Seu objetivo é fornecer as chaves para uma melhor 
compreensão do nosso tempo, fazendo a ligação entre os resultados de 
pesquisas em história e questões atuais.

Presses Fondation 
Nationale des Sciences 

Politique
online

Vitamins and Hormones 0083-6729 2162-2620 IB Biomédicas Biologia Bioquímica
O Conselho Editorial agora reflete experiência no campo da ação 
hormonal, ação da vitamina, estrutura de cristal de raios-X, fisiologia e 
mecanismos enzimáticos. 

Elsevier Science online

Volume ! 2117-4148 1950-568X SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Música popular
Trata-se de um periódico francês único, com comitê de leitura, dedicado 
exclusivamente à análise da música popular.

Editions Mélanie Seteun online

Vraiment Durable 2260-2895 2272-8481 SBU-pacote Artes e Humanidades
Filosofia e Ciências 

Humanas
Ciências sociais e 

humanas

Esta revista científica semestral pretende alimentar uma reflexão para 
dar ao desenvolvimento sustentável um conteúdo verdadeiramente 
civilizacional.

Victoires Éditions online

VST - Vie Sociale et Traitements 0396-8669 1776-2898 SBU-pacote Biomédicas Medicina Enfermagem Revista do campo social e saúde mental. ERES online

Water Science and Technology 0273-1223 1996-9732 BAE Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Hidrologia

Publica artigos relatando desenvolvimentos em todos os aspectos da 
gestão da qualidade da água e controle da poluição, incluindo processos 
de tratamento de águas residuais, drenagem urbana, poluição difusa e 
gestão de bacias hidrográficas.

IWA Publishing online

West 86th: A Journal of Decorative Arts, Design History, 
and Material Culture

2153-5531 2153-5558 SBU-pacote Tecnológicas
Engenharia e 

Arquitetura
Design de interiores

O foco está na encruzilhada mais ampla, onde a bolsa de estudos nas 
artes decorativas se encontra com a história do design e os estudos da 
cultura material.

University of Chicago Press online

Western Journal of Communication 1057-0314 1745-1027 FE Artes e Humanidades Educação Comunicação
Artigos, artigos de revisão e comentários sobre todos os aspectos da 
comunicação e teoria aplicada.

Taylor & Francis online

https://www.sciencedirect.com/journal/vehicular-communications/issues
https://www.cairn.info/revue-vertigo.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm
https://www.sciencedirect.com/bookseries/vitamins-and-hormones
https://journals.openedition.org/volume/55
https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm
https://iwaponline.com/wst/issue
https://www.journals.uchicago.edu/loi/wes
https://www.journals.uchicago.edu/loi/wes
https://www.tandfonline.com/loi/rwjc20


Wildlife Research 1035-3712 1448-5494 SBU-pacote Biomédicas Biologia Zoologia
A Wildlife Research representa um fórum internacional para a 
publicação de pesquisas e debates sobre ecologia, manejo e 
conservação de animais selvagens em habitats naturais e modificados. 

CSIRO Publishing online

Winterthur Portfolio 0084-0416 1545-6927 SBU-pacote Artes e Humanidades Artes Artes visuais
Dedica-se à publicação de artigos sobre as artes e artefatos da América e 
o contexto histórico em que se desenvolveram.

University of Chicago Press online

Zeitschrift fuer Naturforschung ; Section A: Journal of 
Physical Sciences

0932-0784 1865-7109 IFGW Exatas Física Física
É uma revista científica internacional que publica artigos de pesquisa 
originais de todas as áreas da física experimental e teórica.

De Gruyter online

Zeitschrift fuer Naturforschung ; Section B: Chemical 
Sciences

0932-0776 1865-7117 IFGW Exatas Física Química
Publica novas pesquisas em todas as áreas da química inorgânica, 
química orgânica e química analítica.

De Gruyter online

https://www.publish.csiro.au/WR
https://www.journals.uchicago.edu/loi/wp
https://www.degruyter.com/journal/key/ZNA/html
https://www.degruyter.com/journal/key/ZNA/html
https://www.degruyter.com/journal/key/ZNB/html
https://www.degruyter.com/journal/key/ZNB/html



























































































































































































































