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

Taylor & Francis 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 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

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

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 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

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

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-inorganic-chemistry
https://www.aimsciences.org/journal/1930-5346
https://www.tandfonline.com/loi/tadp20
https://aapt.scitation.org/journal/ajp
https://www.tandfonline.com/loi/utas20
https://www.tandfonline.com/loi/lanl20
https://www.persee.fr/collection/geo
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://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-probability/issues


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 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 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

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 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

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

EDP Sciences 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

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

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

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

http://www.tandfonline.com/toc/raag20/current
https://annals.math.princeton.edu/
https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/issues
https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/issues
https://www.tandfonline.com/loi/gapa20
https://iopscience.iop.org/journal/1882-0786
https://www.tandfonline.com/loi/laps20
https://www.aanda.org/component/issues/?task=all&Itemid=122
https://www.publish.csiro.au/ch/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-autrepart.htm
https://www.tandfonline.com/loi/gbif20
https://www.tandfonline.com/loi/gbif20
https://www.cell.com/biophysj/home


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

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 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

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

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

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

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

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 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

https://projecteuclid.org/journals/brazilian-journal-of-probability-and-statistics
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-mathematics/all-issues
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-mathematical-bulletin/all-issues
https://www.journal.csj.jp/loi/cl
https://www.tandfonline.com/loi/lagb20
https://www.tandfonline.com/loi/lpde20
https://www.tandfonline.com/loi/lsta20
https://www.tandfonline.com/loi/lsta20
https://www.tandfonline.com/loi/lssp20
https://www.tandfonline.com/loi/lssp20
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit.htm
https://www.tandfonline.com/loi/tcph20
https://www.tandfonline.com/loi/batc20
https://www.tandfonline.com/loi/best20
https://www.tandfonline.com/loi/best20


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

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

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

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

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 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

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

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

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

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 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

https://www.tandfonline.com/loi/bsms20
https://www.scientific.net/SSP
https://www.scientific.net/SSP
https://dn.revuesonline.com/accueil.jsp
https://www.tandfonline.com/loi/ueso20
https://www.tandfonline.com/loi/ueso20
https://www.tandfonline.com/loi/venv20
https://www.tandfonline.com/loi/venv20
https://www.publish.csiro.au/en
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm
https://www.publish.csiro.au/eg/content/allissues
https://journals.openedition.org/geocarrefour/
https://www.tandfonline.com/loi/ghat20
https://www.tandfonline.com/loi/tigr20
https://www.tandfonline.com/loi/geac20
https://www.tandfonline.com/loi/geac20


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 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

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 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 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 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 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 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

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 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 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

https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://www.tandfonline.com/loi/yimr20
https://iopscience.iop.org/journal/1347-4065
https://www.tandfonline.com/loi/tast20
https://www.ams.org/journals/jams/all_issues.html
https://www.tandfonline.com/loi/uasa20
https://academic.oup.com/jas
https://www.tandfonline.com/loi/gcoo20
https://iopscience.iop.org/journal/1945-7111
https://www.tandfonline.com/loi/ujge20
https://www.tandfonline.com/loi/ilpr20
https://www.tandfonline.com/loi/tmop20


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

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

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

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

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

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

Molecular Physics 0026-8976 1362-3028 IFGW Exatas Física Física, Química Inclui informações sobre todos os aspectos da física das moléculas. Taylor & Francis 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

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

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

https://www.tandfonline.com/loi/gscs20
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer.htm
https://www.tandfonline.com/loi/glma20
https://www.mscand.dk/issue/archive
https://www.tandfonline.com/loi/umma20
https://www.ams.org/journals/mcom/all_issues.html
https://www.persee.fr/collection/medit
https://www.tandfonline.com/loi/tmph20
https://epubs.siam.org/loi/mmsubt
https://epubs.siam.org/loi/mmsubt
https://www.tandfonline.com/loi/gnpl20
https://www.cairn.info/revue-norois.htm


Philosophical Magazine Letters 0950-0839 1362-3036 IFGW Exatas Física Física Abrange pesquisas no campo da física da matéria condensada. Taylor & Francis online

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

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

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

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

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

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

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

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.tandfonline.com/loi/tphl20
https://aapt.scitation.org/journal/pte
https://www.ams.org/journals/proc/all_issues.html
https://www.tandfonline.com/loi/rtpg20
https://www.degruyter.com/journal/key/PAC/html
https://www.cairn.info/revue-quaderni.htm
https://www.ams.org/journals/qam/all_issues.html
https://www.tandfonline.com/loi/lsst20
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 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

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

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://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://projecteuclid.org/journals/statistical-science
https://www.tandfonline.com/loi/utch20


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 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

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

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

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://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-statistics/issues
https://www.journals.uchicago.edu/loi/jg
https://epubs.siam.org/loi/tprbau
https://www.ams.org/journals/tran/all_issues.html
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























































































