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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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://akjournals.com/view/journals/066/066-overview.xml
http://www.actahort.org/
https://www.ajevonline.org/content/by/year
https://www.publish.csiro.au/an/content/allissues
https://www.scientific.net/AMM
https://www.publish.csiro.au/am
https://www.tandfonline.com/loi/rbri20
https://www.tandfonline.com/loi/rcme20
https://meridian.allenpress.com/corrosion/issue/browse-by-year
https://www.tandfonline.com/loi/bfsn20
https://www.tandfonline.com/loi/imby20


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.publish.csiro.au/cp
https://elcroquisdigital.com/en/catalogue
https://digitaledition.domusweb.it/newsstand.php
https://www.tandfonline.com/loi/ldrt20
https://www.tandfonline.com/loi/gefn20
https://www.cairn.info/revue-economie-rurale.htm
https://www.tandfonline.com/loi/uemp20
https://www.tandfonline.com/loi/geno20
https://www.tandfonline.com/loi/tent20
https://www.nature.com/ejcn/volumes
https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-control
https://www.tandfonline.com/loi/tfac20


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

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

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

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 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 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 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

https://www.tandfonline.com/loi/tfab20
https://www.tandfonline.com/loi/tfab20
https://www.tandfonline.com/loi/lfri20
https://www.tandfonline.com/loi/uhte20
https://www.degruyter.com/journal/key/IJCRE/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/iijf20
https://www.tandfonline.com/loi/tgis20
https://www.tandfonline.com/loi/tgis20
https://www.tandfonline.com/loi/tprs20
https://www.tandfonline.com/loi/ujst20
https://www.tandfonline.com/loi/tsys20


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

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

(InformaHealthcare)
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 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 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.tandfonline.com/loi/uawm20
https://www.tandfonline.com/loi/uawm20
https://www.tandfonline.com/loi/rjpa20
https://www.tandfonline.com/loi/rjae20
https://www.tandfonline.com/loi/rjar20
https://www.tandfonline.com/loi/tjeo20
https://www.tandfonline.com/loi/thsb20
https://www.tandfonline.com/loi/tjhr20
https://www.tandfonline.com/loi/tjhr20
https://msp.org/jomms/2017/12-1/index.xhtml
https://www.tandfonline.com/loi/imnc20
https://www.tandfonline.com/loi/tjor20
https://journals.sagepub.com/loi/SDJ
https://www.tandfonline.com/loi/cjud20


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

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

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

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

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

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

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

https://www.tandfonline.com/loi/tkmr20
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique.htm
https://www.tandfonline.com/loi/unht20
https://www.tandfonline.com/loi/unhb20
https://www.tandfonline.com/loi/hnuc20
https://academic.oup.com/nutritionreviews/issue%20Compatibilidade%20com%20o%20leitor%20de%20tela%20ativada.
https://www.nature.com/pj/volumes
https://journals.sagepub.com/loi/pia
https://journals.sagepub.com/loi/pia
https://journals.sagepub.com/loi/pib
https://journals.sagepub.com/loi/pib
https://journals.sagepub.com/loi/pic
https://journals.sagepub.com/loi/pic
https://journals.sagepub.com/loi/pid
https://journals.sagepub.com/loi/pid
https://journals.sagepub.com/loi/pie
https://journals.sagepub.com/loi/pie


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

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

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

https://journals.sagepub.com/loi/pif
https://journals.sagepub.com/loi/pif
https://journals.sagepub.com/loi/pig
https://journals.sagepub.com/loi/pig
https://journals.sagepub.com/loi/PIH
https://journals.sagepub.com/loi/PIH
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.cairn.info/revue-reseaux.htm


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

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

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

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

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

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

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

https://www.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires.htm
https://epubs.siam.org/loi/sjcodc
https://www.publish.csiro.au/SR
https://journals.sagepub.com/loi/trr
https://www.tandfonline.com/loi/nvsd20
https://www.sciencedirect.com/journal/vehicular-communications/issues
https://iwaponline.com/wst/issue
https://www.journals.uchicago.edu/loi/wes
https://www.journals.uchicago.edu/loi/wes



















































































