Curso de Pedagogia
Filosofia/Educação:
Ágora filosófica
Revista de filosofia (Curitiba): Aurora

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/RF?dd99=olds
Trans/form/ação: revista de filosofia

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01013173&lng=pt&nrm=iso
Conjectura: filosofia e educação

http://concept.lib.ed.ac.uk/index.php/Concept/issue/archive
Filosofia UNISINOS

http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/filosofia
Philósophos

http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos/issue/archiv
e
Psicologia:
Acta comportamentalia
Aletheia
http://www.editoradaulbra.com.br/catalogo/periodicos/periodicos2.html
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14130394&lng=pt&nrm=iso
Correio da APPOA
http://www.appoa.com.br/correio.php?sec=3
Diálogos
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/revista/#
Estilos da clínica
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14157128&lng=pt&nrm=iso
Estudos de psicologia [Campinas]
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14157128&lng=pt&nrm=iso
Jornal do federal
Jornal de psicanálise
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issues&pid=01035835&lng=pt&nrm=iso
Journal of social psychology
Mente&Cérebro - Edição Especial
Mente&Cérebro
Percurso: revista de psicanálise
http://www2.uol.com.br/percurso/
Psico

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/revistapsic
o/issue/archive
Psicologia (Brasília): teoria e pesquisa
Psicologia [Porto Alegre]: reflexão e crítica
Psicologia argumento
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd99=olds
Psicologia: ciência e profissão
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14149893&lng=pt&nrm=iso
Psicologia clínica
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-5665&lng=pt&nrm=iso
Psicologia em estudo

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14137372&lng=pt&nrm=iso
Psicologia e sociedade

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01027182&lng=en&nrm=iso
Psicologia USP

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01036564&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvspsi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=16785177&lng=pt&nrm=iso
Psico-USF

http://pepsic.bvspsi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14138271&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14138271&lng=pt&nrm=iso
Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre

http://www.appoa.com.br/revista.php?sec=3&PHPSSESSID=
196c71d8212e8207441e46498a6aa98a
Revista brasileira de crescimento e desenvolvimento humano

http://pepsic.bvspsi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01041282&lng=pt&nrm=iso
Revista brasileira de psicanálise

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=
0486-641X20090003&lng=pt&nrm=iso

Revista mal-estar e subjetividade
http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=1
021
Temas sobre desenvolvimento
Vínculo
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=18062490&lng=pt&nrm=iso

Sociologia:
Afro-Ásia
http://www.afroasia.ufba.br/edicao.php
Cadernos adenauer
Ciência e trópico
Ciências sociais UNISINOS
http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/ciencias_sociais
Civitas (Porto Alegre): revista de ciências sociais
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/civitas/issue/archive
Comunicação & sociedade

https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/CSO
Dados: revista de ciências sociais
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0011-5258&lng=pt&nrm=iso
Desenvolvimento em questão
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=23635&iCveEntRev
=752&institucion=
Estudos de sociologia (Araraquara)
http://seer.fclar.unesp.br/index.php/estudos
Estudos avançados
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-4014&lng=pt&nrm=iso
Estudos feministas
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/ref/issue/archive
Impulso (Piracicaba): revista de ciências sociais e humanas da Unimep
http://www.unimep.br/phpg/editora/escolherevista.php?revista_grupo=Impulso
Interface: comunicação, saúde, educação
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-3283&lng=pt&nrm=iso
Revista brasileira de ciências sociais
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso
Revista de economia e sociologia rural

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01032003&lng=en&nrm=iso
Revista de ciências sociais (Fortaleza)
Revista da FARN
Revista Unifamma

http://www.unifamma.edu.br/v1/unifamma/?pg=revista

Serviço social e sociedade

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01016628&lng=pt&nrm=iso
Sociologias

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15174522&lng=pt&nrm=iso
Travessia (São Paulo): revista do migrante

Educação (Didática , Prática de Ensino e Psicologia da Educação):
Avaliação: revista da avaliação da educação superior [Campinas]

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

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

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

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

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

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

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/index2.php?clave=p
ublicaciones/

Construção psicopedagógica

http://pepsic.bvspsi.org.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14156954&lng=pt&nrm=iso
Educação (Porto Alegre)

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

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

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

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/issue/
archive
Educação e sociedade: revista de ciência da educação

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

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

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

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

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

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

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/index.html
Gestão educacional

Inter-ação: Revista da Faculdade de Educação da UFG

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

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

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

http://www.ceap.org.br/
Pro-posicões

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrapontos

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

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

http://www.publicacoes.inep.gov.br/
http://www.emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/a
rchive
Ensaio (Rio de Janeiro. 1993): avaliação e políticas públicas em educação

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

http://www.confenen.com.br/servicos.asp
Inter-ação: Revista da Faculdade de Educaçao da UFG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.alfabetizacao.org.br/aapas_site/publicacao.asp
Revista brasileira de educação médica

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

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

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

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

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

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

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

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

Educação Física / Lazer e Recreação:
Corpoconsciência
Endorfina
Muscle in form
Pensar a prática

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef
Revista brasileira de atividade física e saúde

http://www.sbafs.org.br/revista/revistas.php
Revista brasileira de ciência e movimento

http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/issue/archive
Revista brasileira de ciências do esporte

http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/issue/a
rchive?issuesPage=1#issues
Revista brasileira de cineantropometria e desempenho humano

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/issue/archive
Revista brasileira de educação física e esporte

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_issue
toc&pid=1807-550920090002&lng=pt&nrm=iso
Revista brasileira de medicina do esporte

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15178692&lng=pt&nrm=iso
Revista da educação física [Maringá]

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/issue/arch
ive
Revista mineira de educação física
Runner's world
EF - Educação física
Fórum internacional de ginástica geral
Movimento (Porto Alegre)

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/archive
Revista CREF4/SP

http://www.cref-sp.gov.br/revistas.asp?secao_id=113
Revista de educação física (Rio de Janeiro)

http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/paginas/arevista.h
tm
Revista Mackenzie de educação física e esporte

http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/remef/issue/arc
hive

Antropologia Cultural:
Amazônica: revista de antropologia
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/issue/archive
Antropolítica: revista contemporânea de antropologia
http://www.uff.br/antropolitica/antropoliticanumeros.html
Cadernos Pagu
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-8333&lng=pt&nrm=iso
História social (Campinas)
http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs

Educação Matemática:
Educação matemática em revista (São Paulo)
Educação matemática pesquisa: revista do programa de estudos pós-graduados
em educação matemática

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

http://www.fae.unicamp.br/zetetike/archive.php
Língua Portuguesa:
Conhecimento prático língua portuguesa
Leitura: teoria e prática

http://www.alb.com.br/ecom/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo
_busca=categoria&codigo_categoria=4
Linha d'água: ensino de língua e literatura em debate

http://www.revistas.fflch.usp.br/linhadagua/issue/view/50
Letras de hoje

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/issue/
archive
Língua Portuguesa
Ciências e letras

http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos/issue/view/3/sho
wToc
Literatura Portuguesa/Brasileira:
Revista do Centro de Estudos Portugueses
Revista da Academia Paulista de Letras

História:
Anais do Museu Histórico Nacional
Anais do Museu Paulista: história e cultura material

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01014714&lng=pt&nrm=iso
Arquivos do Museu Nacional
Cultura (Lisboa) : revista de história e teoria das idéias
Estudos históricos (Rio de Janeiro)

http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/reh/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01035150&lng=pt&nrm=iso
Estudos ibero-americanos

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/iberoamer
icana/issue/archive
História viva - grandes temas
História viva
Lócus: revista de história

http://www.locus.ufjf.br
Revista brasileira de história

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01020188&lng=pt&nrm=iso
Revista de História (São Paulo)

http://revhistoria.usp.br/index.php?option=com_content&vie
w=category&layout=blog&id=6&Itemid=7
Revista de história da Biblioteca Nacional

http://www.revistadehistoria.com.br/v2/home/?pagina=2&go
=anteriores&secao=&busca=
Tempo

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=14137704&lng=pt&nrm=iso
História em revista
História UNISINOS

http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/historia
Métis: história e cultura

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/issue/archive
Tempos históricos

http://erevista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/issue/archive
Lusíada. História

Notícia bibliográfica e histórica
Projeto história

http://www.pucsp.br/projetohistoria/series/series1.html
Varia história

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01048775&lng=pt&nrm=iso

