PERIÓDICOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Revista Produção Online – Revista científica eletrônica de engenharia de produção – A Revista
Produção Online, uma revista da ABEPRO, objetiva qualificar e dar ampla visibilidade à produção
científica da área de Engenharia de Produção e áreas correlatas.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1676-1901
SITE: http://www.producaoonline.org.br/rpo/issue/archive
Production = Produção – A Revista Produção foi criada em 1990 pela Associação Brasileira de
Engenharia de Produção (ABEPRO), com o objetivo de fomentar a geração e a disseminação de
conhecimento em Engenharia de Produção, sob o registro ISSN 0103-6513.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 0103-6513 versão impressa
1980-5411 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6513&lng=pt&nrm=iso
Cadernos de Engenharia de Estruturas – Divulgação de produção científica e tecnológica relativa à
Engenharia de Estruturas no Brasil.
Os Cadernos de Engenharia de Estruturas publicam artigos que envolvem: pesquisa acadêmica,
estado-da-arte, estudo de casos e relatórios técnicos relevantes.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1809-5860
SITE: http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/cadernos_list.php
Exacta: Engenharia de Produção – A revista Exacta é uma publicação científica apoiada pela
Universidade Nove de Julho – UNINOVE e iniciou seus trabalhos em 2003. Desde 2007 é indexada no
Qualis e a partir de maio de 2011 há o identificador digital (DOI) para todos os artigos, o que
corrobora o dinamismo e o menor tempo na disponibilização dos artigos, bem como a autenticação
dos textos.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B4

ISSN: 1983-9308
SITE: http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta
GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas – A Revista Gepros teve o estrato qualis
atualizado na Plataforma Sucupira em 2015 e ela está avaliada como B4 na área de Engenharias III e
como B3 na Administração.
A Revista GEPROS é um periódico acadêmico publicado em versão eletrônica do Departamento de
Engenharia de Produção da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Bauru.
PERIODICIDADE: N/D
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1984-2430
SITE: http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/issue/archive
Gestão e Produção – A revista Gestão & Produção é publicada trimestralmente (março, junho,
setembro e dezembro) pelo Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar).
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 1806-9649 versão online
0104-530X versão impressa
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-530X&lng=pt&nrm=isso
Produto & Produção – Revista quadrimestral do programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1983-8026
SITE: http://seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/issue/archive
Revista Eletrônica Produção & Engenharia – A Revista Eletrônica Produção e Engenharia foi criada
em 2007, como resultado da evolução natural dos trabalhos e atividades desenvolvidos pelo Fórum
Mineiro de Engenharia de Produção. A Revista tem como objetivo fomentar a disseminação de
conhecimento em Engenharia de Produção, através da publicação de artigos que apresentem
conceitos, metodologias e resultados teóricos e práticos que contribuam para o desenvolvimento das
empresas, dos profissionais, da sociedade e da produção científica.
PERIODICIDADE: N/D

QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1983-9952
SITE: http://www.fmepro.org/ojs/index.php/rpe
Ação Ergonômica – Ação Ergonômica é um periódico científico e tecnológico que visa propiciar aos
pesquisadores e agentes de mudanças nas organizações que atuam no Brasil, as bases conceituais,
metodológicas e instrumentais para ações e projetos que visem melhorar de forma integrada e não
dissociada a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas mediante o
estudo das interações das pessoas com a atualidade e o futuro das tecnologias, da organização e dos
ambientes que as acolhem.
PERIODICIDADE: N/D
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1519-7859
SITE: http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index
ReLAInEP – Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção é uma publicação
online de divulgação científica, com periodicidade semestral de acesso livre e gratuito sob a
responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade
Federal do Paraná. A revista tem como principal objetivo contribuir para a disseminação da pesquisa
no âmbito da Engenharia de Produção na América Latina.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: C
ISSN-s: 2317-6792
SITE: http://revistas.ufpr.br/relainep/
Pesquisa Operacional – O objetivo principal da revista Pesquisa Operacional é a divulgação de
trabalhos produzidos pela comunidade científica de Pesquisa Operacional (PO) com o intuito de
promover a sua integração e a disseminação do conhecimento técnico gerado dentro da mesma.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN:1678-5142 versão online
0101-7438 versão impressa
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7438&lng=pt&nrm=iso
Engenharia Sanitária e Ambiental – A Revista Engenharia Sanitária e Ambiental tem por objetivo a
publicação de contribuições técnicas e científicas originais nas áreas de saneamento e do meio
ambiente e em suas interfaces.

PERIODICIDADE: N/D
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 1809-4457 versão online
1413-4152 versão impressa
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&nrm=iso&rep=&lng=pt
Matéria (UFRJ) – Revista Matéria destina-se a publicação de trabalhos científicos originais nas áreas
de engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, física da matéria condensada, química e áreas
afins.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 1517-7076
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-7076&nrm=iso&rep=&lng=pt
Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento (PODes) – é uma revista de conteúdo aberto
mantida pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO) desde 2009. O objetivo da
revista é promover a publicação de artigos originais com claro viés aplicado relativos a qualquer das
subáreas da Pesquisa Operacional, assim como revisões bibliográficas e tutorias sobre tópicos
aplicados nessas subáreas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1984-3534
SITE: http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento&page=ind
ex
Revista Gestão Industrial – A Revista Gestão Industrial tem como missão divulgar pesquisas
científicas e tecnológicas da área de engenharia de produção e áreas correlatas. Publica artigos
(português, espanhol e inglês) com periodicidade trimestral e fluxo de submissão e de publicação
contínuo.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1808-0448
SITE: http://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – A partir de 2016, a revista adota definitivamente o
formato on-line e deixa de ser publicada no formato de edições seriadas (números). O periódico

também deixa de ter edições periódicas impressas. Assim, passa a manter apenas um volume anual
com a publicação individualizada de manuscritos.
PERIODICIDADE: Anual
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 2317-6369
SITE: http://www.fundacentro.gov.br/rbso/edicoes
REVISTA ENGENHARIA: ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA,
CONSTRUÇÃO, RODOVIAS, FERROVIAS –É uma publicação bimestral voltada á engenharia,
construção e infraestrutura brasileira e mundial.
PERIODICIDADE: Bimestral
QUALIS/CAPES
ISSN: 0013-7707
SITE: http://issuu.com/www.viapapel.com.br/docs/623
REVISTA ABCM ENGENHARIA – Publicada desde 1994, de informação aos membros da associação
sobre atividades promovidas pela ABCM, e de notícias de interesse geral, com um tema em cada
número, visando a comunicação ampliada entre a Diretoria, Comitês e os membro
Publicar artigos originais na área de ciências mecânicas, favorecendo o intercâmbio de informações
entre pesquisadores do mundo.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPS
ISNN: 0100-7386
SITE: http://www.abcm.org.br/pages/revista_abcm_engenharia
REVISTA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – O primeiro número da “Revista Engenharia
Sanitária”, foi editado pela Seção Brasileira da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e
Ambiental – AIDIS, em junho de 1962, com o objetivo de promover a atualização da cultura técnica
dos profissionais de engenharia sanitária e ambiental. A Seção Brasileira da AIDIS se desenvolveu e
transformou-se na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, em junho de
1966, prosseguindo com a Edição da “Revista Engenharia Sanitária”. Ao longo dos anos, a publicação
passou por diferentes formatos, sendo que em 1996 passa a se denominar “Revista Engenharia
Sanitária e Ambiental” contendo exclusivamente artigos de natureza técnica e científica. A
abreviatura de seu título é Eng. Sanit. Ambient., que deve ser usado em bibliografias, notas de
rodapé e legendas e referências bibliográficas. A Revista Engenharia Sanitária e Ambiental tem por
objetivo a publicação de contribuições técnicas e científicas originais nas áreas de saneamento e do
meio ambiente e em suas interfaces.
PERIODICIDADE: Trimestral

QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 1413-4152 versão impressa
ISSN: 1809-4457 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=iso
REVISTA DE ENSINO DE ENGENHARIA – A Revista de Ensino de Engenharia é uma publicação
semestral da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, destinada à divulgação de
trabalhos abordando aspectos didático-pedagógicos, científicos, tecnológicos, profissionais, políticos
e administrativos concernentes à educação em engenharia.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 0101-5001 versão impressa
ISSN: 2236-0158 versão online
SITE: http://www.abenge.org.br/revista/index.php/abenge/index

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is
temporarily unavailable.”
Ao pesquisar a revista no google encontrei a revista no seguinte
site: http://107.161.183.146/~abengeorg/revista/index.php/abenge
REVISTA DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO – Missão: “Aprimorar as políticas públicas essenciais ao
desenvolvimento brasileiro por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decisões estratégicas”.
PERIODICIDADE: Fluxo Contínuo
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1806-8365
SITE: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemi
d=361
REVISTA ÁRVORE – É um veículo de divulgação técnico-científica da Sociedade de Investigações
Florestais (SIF). A revista publica, bimestralmente, trabalhos originais de contribuição científica, no
campo da Ciência Florestal e áreas afins.
A abreviatura de seu título é Rev. Árvore, que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé e em
referências e legendas bibliográficas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B2

ISSN: 0100-6762 versão impressa
ISSN: 1806-9088 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6762&lng=pt&nrm=iso
QUADROS, Ronice Muller de (org.). Estudos Surdos III. Editora Arara-Azul. 2008. Disponível em:
< http://editora-arara-azul.com.br/site/e-books>
QUADROS, Ronice Muller de (org.). Estudos Surdos IV. Editora Arara-Azul. 2009. Disponível em:
< http://editora-arara-azul.com.br/site/e-books>

