PERIÓDICOS DE ENGENHARIA CIVIL

REVISTAS ELETRÔNICAS PARA O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
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REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil
·

Ambiente Construído
·
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Construção Metálica

Revista de Ensino de Engenharia

Revista Sul-Americana de Engenharia Estrutural
·
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·

Revista Habitare

Teoria e Prática na Engenharia Civil

·

Canadian Journal of Civil Engineering
·

Cement and Concrete Research
·

Materials Research

·

Engineering Geology
·

·

Smart Materials and Structure
·

Concrete International

·

Informes de La Construcion

·

Revista de Engenharia On Line
·

Revista Tecnologia – Unifor
·

·

Industrial Data

Revista O Empreiteiro

Téchne – A revista do Engenheiro Civil

·

Revista do Aço | Construção Civil

SITE: http://www.unicesumar.edu.br/biblioteca/revistas-e-periodicos/revistas-eletronicas-para-ocurso-de-engenharia-civil/

REEC – REVISTA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA CIVIL
É uma publicação com periodicidade semestral, compreendendo dois volumes por ano (Dezembro a
Junho e Julho a Dezembro) divididos por números. A Revista publica artigos científicos originais em
português e inglês e revisões estruturadas em todas as áreas da engenharia civil, arquitetura e
engenharia ambiental com especial ênfase em originalidade e relevância técnica e científica.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão digital 2179 0612
SITE: http://www.revistas.ufg.br/reec

REVISTA DE ENGENHARIA CIVIL IMED
É uma publicação de caráter permanente e de responsabilidade da Escola de Engenharia Civil da
Faculdade Meridional (IMED), localizada em Passo Fundo – Rio Grande do Sul – Brasil. O objetivo é
difundir o conhecimento por meio de trabalhos inéditos com contribuições relevantes nas áreas de
Engenharia Civil, Engenharia de Construção Civil, Engenharia de Estruturas, Engenharia Geotécnica,
Engenharia Recursos Hídricos, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia de Transportes e
Engenharia Urbana. Aceita trabalhos escritos em português, inglês e espanhol e recebe artigos em
fluxo contínuo. A revista publica artigos originais resultantes de pesquisa ou relato de experiência.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão digital 2358-6508
SITE: http://seer.imed.edu.br/index.php/revistaec/index

REVISTA ESCOLA DE MINAS
É uma das mais antigas revistas técnicas da América do Sul. Foi fundada em janeiro de 1936, por
estudantes da Escola de Minas de Ouro Preto, e é especializada na publicação de artigos
relacionados a Engenharia Civil, Geologia, Metalurgia e Materiais e Mineração.
Missão: publicar artigos na área de Engenharia e atuar como meio de divulgação de trabalhos
técnicos e científicos de pesquisadores nacionais e estrangeiros na área.
PERIODICIDADE: Semestral

ISSN: versão online 1807-0353
ISSN: versão impressa 0370-4467
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0370-4467&lng=en&nrm=iso
REVISTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
Tem como missão publicar artigos que versam sobre as áreas de concentração em construção civil e
meio ambiente, nas linhas de pesquisa em estruturas, materiais e componentes de construção,
sistemas de produção, saneamento e recursos hídricos e sustentabilidade.
Publica artigos (português) com periodicidade semestral e fluxo de submissão e de publicação
contínuo.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: 2595-6302
SITE: http://periodicos.utfpr.edu.br/recc
REVISTA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE ENGENHARIA CIVIL UNESC
A criação da Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil / UNESC visa promover e divulgar a
produção científica de professores e acadêmicos das diversas áreas da Engenharia Civil, através da
publicação dos trabalhos inéditos resultantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil / UNESC divulgará Artigos Completos, Artigos Curtos e
Relatos de Experiências com contribuições relevantes e inovadoras de interesse geral à comunidade
nacional e internacional no campo da Engenharia Civil.
Uma publicação em formato eletrônico de responsabilidade do curso de Engenharia Civil da UNESC,
que terá como objetivo disseminar o conhecimento científico de trabalhos originais e contribuições
relevantes nas diversas áreas da Engenharia Civil, estimulando o debate acadêmico e auxiliando o
desenvolvimento de novas tecnologias.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: 2358-0259
SITE: http://periodicos.unesc.net/engcivil

REVISTA SOLDAGEM & INSPEÇÃO (S&I)
É uma revista técnico-científica, lançada em 1995, em edição impressa, é o canal de comunicação
científico da Associação Brasileira de Soldagem (ABS) e tem como objetivo de divulgar artigos
originais sobre o desenvolvimento científico e tecnológico das áreas de conhecimento que
relacionadas com a Soldagem, a Inspeção e Processos Afins.

A revista é editada e mantida pela Associação Brasileira da Soldagem (ABS), sociedade civil sem fins
lucrativos, cuja missão é o desenvolvimento e difusão de conhecimentos na área da Tecnologia da
Soldagem.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão digital 1980-6973
ISSN: Versão impressa 0104-9224
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-9224&nrm=iso&rep=&lng=pt
REVISTA CIÊNCIA & ENGENHARIA
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar
gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do
conhecimento.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: 1983-4071
SITE: http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index

CADERNOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
É uma revista nacional de divulgação de produção científica e tecnológica relativa à engenharia de
estruturas, compreendendo estruturas de concreto e alvenaria, estruturas de madeira, estruturas
metálicas, materiais e mecânica dos materiais, mecânica das estruturas e métodos numéricos.
Esta revista é uma publicação do Departamento de Engenharia de Estruturas – SET da Escola de
Engenharia de São Carlos – EESC da Universidade de São Paulo – USP, publicada trimestralmente,
com a possibilidade de inclusão de edições especiais, disponibilizadas exclusivamente em
formato online.
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: 1809-5860
SITE: http://cadernos.set.eesc.usp.br/about

ARQUITETURA & AÇO
Revista Arquitetura & Aço, publicada pelo CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço é
especializada na divulgação de obras nacionais que utilizam estrutura de aço em sua construção, é
uma publicação segmentada dirigida a um público tomador de decisão, formado por arquitetos,
engenheiros, escritórios de projeto e de cálculo, construtores, fabricantes, investidores e agentes
financeiros.

Além da versão em papel, uma versão eletrônica integral, em formato PDF, é disponibilizada no site
do CBCA, com download gratuito e links para os sites dos anunciantes.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa não informado
ISSN: versão digital não informado
SITE: http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/publicacoes-revistas.php?codDestaque=101187

REVISTA ENSAIO: AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO – Divulgar pesquisas,
levantamentos, estudos, discussões e outros trabalhos críticos, concentrando-se nas questões de
avaliação e políticas públicas em Educação e enfatizando as experiências e perspectivas brasileiras.
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: 0104-4036 versão
QUALIS/CAPS: B2
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4036&lng=en&nrm=iso
REVISTA ENGENHARIA: ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA,
CONSTRUÇÃO, RODOVIAS, FERROVIAS
É distribuída aos sócios do Instituto de Engenharia, assinantes e engenheiros brasileiros que
desenvolvem atividades nas áreas de engenharia, projeto, construção e infraestrutura.
PERIODICIDADE: Bimestral
ISSN: 0013-7707 impressa
SITE: http://www.brasilengenharia.com/portal/edicoes-anteriores
ATHIS
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU?BR) tem orgulho de apresentar aos
arquitetos e urbanistas de todo o país a Cartilha de Assistência Técnica de Habitação de Interesse
Social, produzido pelo CAU/SC SITE: http://www.athis.org.br/experiencias

REVISTA SANEAS (REVISTA DE SANEAMENTO AMBIENTAL)
É uma publicação conceituada como a grande referência técnica do setor de saneamento ambiental.
Saneas é um Projeto Socioambiental de divulgação e transferência de tecnologia. Portanto, divulgar
sua tecnologia na Revista Saneas significa contribuir com a preservação do meio ambiente, através
da promoção do saneamento ambiental.

PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1806-4779
ISSN: 0103-7056
SITE: http://www.aesabesp.org.br/saneas/edicoes-passadas.html
REVISTA TÓPICOS
PERIODICIDADE: Trimestral
SITE: http://fliphtml5.com/jrug/whbx

REVISTA DESIGN E TECNOLOGIA
É um periódico de divulgação científica que publica resultados de pesquisas de todas as áreas do
Design. A revista possui duas seções: Artigos e Projetos.
Os artigos da seção Artigos devem incluir, além de aspectos metodológicos, reflexões profundas
relacionadas aos aspectos científicos, metodológicos, filosóficos e sociais, dependendo do caso.
Artigos de revisão são aceitos desde que incluam uma discussão aprofundada e que esta possa, em
si, ser considerada uma contribuição científica relevante.
Os artigos da seção Projetos consistem em relatórios de desenvolvimento de projetos de todas as
áreas do Design, os quais devem incluir aspectos metológicos, tecnológicos e de inovação.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 2178-1974
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA: A2
SITE: http://www.ufrgs.br/det/index.php/det/announcement

MOTRIZ: REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Tem como missão a divulgação da produção científica em Ciências da Motricidade Humana e áreas
correlatas, objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do conhecimento nestas
áreas.
Publicação da Universidade Estadual Paulista
ISSN: versão impressa 1415-9805
ISSN: versão digital 1980-6574

QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA: A2
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-6574&nrm=iso&rep=&lng=pt
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

REVISTA AMBIENTE & ÁGUA
Esse periódico científico aceita artigos inéditos na grande área interdisciplinar, com inserção nas
áreas de Ciências Ambientais, Recursos Hídricos, Hidrologia, Hidrogeologia, Engenharia Ambiental e
Saneamento, Engenharia Florestal e Recursos Florestais, Ecologia, Aqüicultura, Oceanologia e
Recursos Pesqueiros, Agronomia, Agrometeorologia e Engenharia Agrícola, Mudanças Globais,
Engenharia de Pesca e Zootecnia, Geografia, Geologia. Assim como, nas áreas de Sensoriamento
Remoto, Geotecnologias, Análise Espacial voltadas para o estudo da água ou das Ciências
Ambientais.
PERIODICIDADE: Quadrimestral até 2013. Trimestral a partir de 2014.
QUALIS/CAPES: B5
ISSN:1980-993X
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-993X&lng=pt&nrm=iso:

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS (RBEUR)
É uma publicação de acesso aberto que utiliza licença Creative Commons (Atribuição CC-BY). Editada
desde 1999 pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e
Regional (ANPUR), a RBEUR possui periodicidade quadrimestral.

A RBEUR tem por objetivo ser um veículo institucional de comunicação e difusão da produção no
campo do planejamento e dos estudos urbanos e regionais, guardando a diversidade temática
característica da Associação e pautando-se pelo estímulo à diversidade de pensamento e pela
exigência de originalidade, rigor e excelência nos textos publicados. O conteúdo da RBEUR se dirige a
um público multidisciplinar de professores, pesquisadores, estudantes e profissionais do campo do
planejamento e dos estudos urbanos e regionais.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
ISSN: versão impressa 1517-4115
ISSN: versão digital 2317-1529
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA: A2
SITE: http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/

GOT – REVISTA DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Divulgar a investigação científica, promover o debate científico e a criação de redes de cooperação,
favorecer a ligação entre a ciência fundamental e o planeamento e gestão do território e incentivar a
investigação em geral e dos mais jovens em particular.
PERIODICIDADE:
ISSN: versão impressa não informado
ISSN: versão digital 2182-1267
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA: A2
SITE: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=2182-1267&lng=pt
AUP!
É uma publicação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do Triângulo
(UNITRI), e conta com a produção de professores, estudantes e colaboradores de diferentes áreas,
instituições e empresas sobre as áreas de arquitetura, urbanismo, paisagismo e áreas afins. Cada
edição conta com uma seleção semestral de Trabalhos Interdisciplinares e Trabalhos Finais de
Graduação (TFGs) produzidos pelos estudantes da instituição.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa não informado
ISSN: versão digital não informado
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA:

SITE: http://pt.calameo.com/books/001603236c5c075b149ce?page=1
INTELLECTUS REVISTA ACADÊMICA DIGITAL
Pertence ao Centro Universitário Jaguariúna – UNIFAJ parceria com a Faculdade Max Planck de
Indaiatuba. Teve suas atividades iniciadas em 2004 com o objetivo principal possibilitar debates,
intercâmbios de conhecimentos em diferentes áreas.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão digital 1679-8902
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA:
SITE: http://www.revistaintellectus.com.br/edicoesAnteriores.aspx
URBANA: REVISTA ELETRÔNICA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE A CIDADE
DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP
A revista eletrônica do CIEC (Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade) do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, e dedica-se à publicação de artigos baseados em
pesquisas originais, de resenhas e de traduções, sempre dentro da temática ampla da história
urbana. Urbana recebe artigos nos idiomas: português e espanhol. Urbana recebe contribuições
destinadas ao público acadêmico, voltadas ao estudo de temas relativos à produção do universo
urbano na sociedade moderna (tais como: história da cidade e do urbanismo, políticas públicas,
intervenções urbanas, políticas de preservação e patrimônio, avaliações críticas e reflexões sobre a
cidade, cultura e linguagens urbanas, espaço político/público, saberes eruditos e especializados
sobre a cidade, tensões sociais e cidadania).
A revista eletrônica Urbana recebe contribuições destinadas ao público acadêmico voltadas ao
estudo de temas relativos à produção do universo urbano na sociedade moderna/contemporânea,
prioritariamente em perspectiva histórica, tais como: história da cidade e do urbanismo, políticas
públicas, intervenções urbanas, políticas de preservação e patrimônio, avaliações críticas e reflexões
sobre a cidade, cultura e linguagens urbanas, espaço político/público, saberes eruditos e
especializados sobre a cidade, tensões sociais e cidadania.
PERIODICIDADE: A revista URBANA possui periodicidade quadrimestral (fascículos referentes aos
meses de jan.-abr., mai.-ago., set.-dez.). Até 2015, era semestral.
ISSN: versão digital 1982-0569
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA: B3
SITE: http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/index

REVISTA LABOR & ENGENHO
Difundir a engenharia e a ciência aplicadas ao desenvolvimento regional sustentável, por meio de
artigos técnico-científicos que abordem valores locais de determinada região e, além disso,
reconheçam esses valores como recursos para o desenvolvimento sustentável.

São nossas metas:

•

Valorizar o trabalho (labor) e a inovação (engenho) resultantes da pesquisa acadêmica
ou da experiência profissional.
• Destacar processos produtivos ou culturais que integram sistemas hídricos e
territoriais.
• Promover a sustentabilidade desses processos e sistemas a partir da conservação do
patrimônio e da paisagem visando o desenvolvimento local.
• Disponibilizar conhecimentos específicos sobre planejamento urbano e rural,
ordenamento do território e gestão das águas (sistema cidade-campo), gestão
integrada de uma bacia hidrográfica, dos seus recursos hídricos e territoriais.
Objetivos: Publicar artigos de excelente qualidade, submetidos e acessados sem custos para autores
e leitores, no idioma original (um dos cinco aceitos pela revista: português, espanhol, inglês, francês
ou italiano), integrando as áreas da engenharia para o ordenamento territorial e o desenvolvimento
local e regional sustentável.
PERIODICIDADE: Trimestral desde 2010, tendo sido Anual de 2007 a 2009.
ISSN: versão impressa não informado
ISSN: versão digital 2176-8846
QUALIS/CAPES NA ÁREA DE ARQUITETURA: B3
SITE: http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/index
PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS CIENTÍFICOS (PPEC) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS (UNICAMP)
Mantido pela Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e pelo Sistema de Bibliotecas (SBU), nasce
da necessidade de se ter, em uma única plataforma, a reunião de todos os periódicos editados e
produzidos no âmbito da Universidade. PEC tem como finalidade ser um local único para a reunião
de todos os periódicos editados e produzidos no âmbito da Universidade, com o objetivo de apoiar a
qualificação e a visibilidade das publicações periódicas científicas vinculadas aos institutos,
faculdades, centros, núcleos de pesquisa e órgãos complementares da UNICAMP, garantindo a
diversidade institucional.
SITE: http://periodicos.sbu.unicamp.br/wp/?page_id=113

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA
Criada em 1967, é publicada bimestralmente sob a responsabilidade da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo. É uma revista inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a
contribuições da comunidade científica nacional e internacional. Sua missão é publicar e disseminar
produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Saúde Pública.
Os fascículos bimestrais ocorrem nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
A partir da edição de agosto de 2003, a Revista de Saúde Pública passou a disponibilizar o texto
completo, no formato eletrônico, de artigos editados em português vertidos para o idioma inglês.

O título abreviado da revista é Rev. Saúde Públ., forma que deve ser usada em bibliografias, notas
de rodapé, referências e legendas bibliográficas.
PERIODICIDADE: Bimestral
ISSN: 0034-8910 versão impressa
ISSN: 1518-8787 versão online
QUALIS/CAPES: B1
SITE: http://www.scielo.br/revistas/rsp/paboutj.htm
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (RevBEA)
A proposta da RevBEA, que emerge no contexto do V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental,
ocorrido em Goiânia, em 2004, tornou-se realidade em função do empenhado trabalho assumido e
levado à cabo pela Rede Mato-Grossense de Educação Ambiental (REMTEA), que com sua capacidade
de articulação, competência e criatividade esteve à frente dos 5 números iniciais (volumes 0, 1, 2, 3 e
4).
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: 1981-1764
QUALIS/CAPS: B5
SITE: http://www.sbecotur.org.br/revbea/index.php/revbea/issue/archive

REVISTA MUNDO & VIDA ALTERNATIVAS EM ESTUDOS AMBIENTAIS
O PGCA publica semestralmente a revista Mundo & Vida consagrada ao Meio Ambiente. A abordagem
dos trabalhos é de natureza interdisciplinar. Abrimos espaço para contribuições externas.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1517-1256 não informado
SITE: http://www.uff.br/cienciaambiental/mundoevida.htm
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 SAÚDE E SOCIEDADE
Tem como missa divulgar a produção das diferentes áreas do saber, sobre práticas da saúde,
visando ao desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde pública.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1

ISSN: 0104-1290 versão impressa

ISSN: 1984-0470 versão on-line
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1290&lng=pt&nrm=iso
REVISTA AMBIÊNCIA
Revista eletrônica que tem como objetivo difundir e proporcionar visibilidade ao conhecimento novo
e inovador nas áreas de ciências agrárias e ambientais, na abrangência e na revisão de perspectivas
de análises das problemáticas e seus novos enfoques, na universalização do debate dos problemas
nacionais e regionais, na comparação de conceitos e ideias produzidos em diferentes contextos
naturais, culturais e sociais e na inovação e criação de novos mecanismos de compreensão,
explicação e difusão de direitos e práticas socioambientais. Nesse contexto, recebe trabalhos
inéditos de revisão crítica sobre temas pertinentes as áreas de ciências agrárias e ambientais e áreas
afins ou resultados de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual. Fomentar o
intercâmbio de experiência em suas especialidades com outras Instituições, nacionais ou
estrangeiras; defender e respeitar os princípios do pluralismo de ideias filosóficas, políticas,
econômicas e científicas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1805-0251 versão online

SITE: http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/issue/archive
REVISTA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Editada pelo Unilasalle, destina-se a publicar trabalhos completos ou notas científicas originais no
campo das Ciências Ambientais, nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências
Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1981-8858 versão online
SITE: http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/issue/archive
SITE: http://www.aesabesp.org.br/saneas/edicoes-passadas.html

REVISTA ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA
A Academia Brasileira de Ciências mantém a publicação trimestral dos Anais da AABC (Anais da
Academia Brasileira de Ciência), iniciada regularmente em 1929, a mais antiga revista científica de
circulação contínua no país. Este periódico científico, de circulação nacional e internacional, visa
publicar avanços na pesquisa científica, tanto de pesquisadores atuantes no país como também de
cientistas de outras nacionalidades, atuantes nos principais centros de pesquisa do exterior, tendo
como parâmetro a excelência da pesquisa. A sua natureza é multidisciplinar, publicando resultados
originais de pesquisas realizadas nas mais diversas áreas da ciência, como matemática, física,
química, biológica, biomédica, saúde, sociais, engenharia, agrárias e da Terra.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 1678-2690 versão online

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=pt&nrm=iso

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E SOLO
É um periódico bimestral de divulgação científica publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo desde 1977. A RBCS (Revista brasileira de Ciência e Solo) é indexada pelo ISI Web ok Knowledge
e seu bom índice de impacto a classifica mundialmente entre os melhores periódicos de Ciência do
Solo não publicados em inglês.

PERIODICIDADE: Fluxo contínuo
QUALIS/ CAPES: B1
ISSN: 0100-0683 versão impressa
ISSN: 1806-9657 versão online
SITE: http://www.sbcs.org.br/revista/revista-online/
SITE: http://www.sbcs.org.br/revista/revista-online/
REVISTA ENGENHARIA AMBIENTAL: PESQUISA E TECNOLOGIA
A presente revista tem por finalidade publicar trabalhos em português, inglês e espanhol, desde que
acompanhados de resumo em português, abrangendo temas na área de engenharia ambiental,
como: tecnologia ambiental; recursos naturais; gestão ambiental; recuperação de áreas degradadas,
ensino de engenharia ambiental; e áreas correlatas.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1678-2178
SITE: http://ferramentas.unipinhal.edu.br/engenhariaambiental/policies.php

REVISTA ESPAÇO E GEOGRAFIA
É uma publicação semestral que o Programa de Pós-Graduação em Geografia do Departamento de
Geografia e o Programa de Pós-graduação em Geografia do Instituto de Ciências Humanas da UnB
oferecem a comunidade interessada em estudos do espaço geográfico. Privilegiando uma
abordagem interdisciplinar, esta publicação retoma e atualiza esforços anteriores para construir um
fórum de divulgação e debates de trabalhos de professores, pesquisadores e alunos voltados para as
relações natureza-sociedade.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1516-9375
SITE: http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/about

ESTUDOS GEOGRÁFICOS: REVISTA ELETRÔNICA DE GEOGRAFIA
Tem por objetivo publicar trabalhos inéditos, de autores brasileiros ou estrangeiros, que contribuam
para o desenvolvimento científico da Geografia e áreas afins, nas seguintes categorias: ARTIGOS –

Relacionados à temática da revista e apresentados em forma de revisão de literatura, ensaios ou
resultados de pesquisa. NOTAS – Observações, opiniões, críticas, comentários e explicações sobre
temas relacionados à temática da revista. RESENHAS – Resenhas críticas de livros, artigos, teses e
dissertações. Os textos devem estar relacionados à temática da revista. TRADUÇÕES – Traduções de
textos em língua estrangeira, teóricos ou aplicados, envolvendo temática relevante e inovadora em
geografia. TRANSCRIÇÕES – Transcrições de palestras e conferências ministradas em eventos
acadêmico-científicos, envolvendo temática de relevante interesse.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1678-698x
SITE: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/index

NOVOS CADERNOS DO NAEA
(Núcleo de Altos Estudos Amazônicos) – é uma revista multidisciplinar que publica artigos científicos,
temática ou metodologicamente, relacionados à Amazônia. Os colaboradores internacionais e
nacionais apresentam artigos em português, espanhol e inglês, que são submetidos à revisão por
pares antes da publicação. Na escolha das colaborações é dada prioridade (o que não significa
exclusividade) às que envolvem áreas de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Estudos
Amazônicos da UFPA.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1516-6481 versão impressa
ISSN: 2179-7536 versão online
SITE: http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index

REVISTA OLAM (UNIVERSO EM HEBRAICO) – CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Publica artigos inéditos de caráter científico com o objetivo de atender diferentes profissionais diante
dos vários contextos de estudos e pesquisas ambientais interdisciplinares, contribuindo para a
difusão, diálogo e intercâmbio de conhecimentos teóricos ou aplicados, bem como para a formação
de redes, envolvendo seguintes eixos temáticos: engenharias, arquitetura & projetos; direito
ambiental & urbanístico; direitos humanos; qualidade ambiental, qualidade de vida & saúde
ambiental; desenvolvimento de comunidades; economia ambiental; educação ambiental; psicologia
social e 17 ambiental; percepção, interpretação e valoração do meio ambiente; ecologia de paisagens
naturais e construídas; conservação, preservação e valoração do meio ambiente.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5

ISSN: 1519-8993 versão impressa
ISSN: 1982-7784 versão online
SITE: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/olam/login?source=%2Findex.php%2Fol
am%2Fabout%2Findex

REVISTA PUBLICATIO UEPG – (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA)
De circulação dirigida, compreende até o ano de 2002 um volume anual, desdobrado em 3 (três)
números para atender, respectivamente, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias e Engenharias.
Órgão de divulgação científica da Universidade Estadual de Ponta Grossa é gerenciada por um
Comitê Editorial constituído por um Editor Chefe e seus Editores Associados. Por se tratar de um
periódico multidisciplinar encontra-se subdividido em sete Seções, cada uma com seu Comitê
Editorial constituído por um Editor Científico e seus membros titulares, pesquisadores de renome
desta e de outras Instituições brasileiras ou do exterior. O Comitê Editorial gerencia a qualidade da
revista e administra a publicação de artigos de revisão apenas sob convite, enquanto nas Seções de
Física, Matemática, Química, Geociências, Ciência da Computação e Informática, Ciências
Agronômicas, Ciência e Tecnologia de Alimentos e de Engenharias são publicados artigos científicos
contemplando pesquisa básica e aplicada, notas prévias e estudos de casos. As propostas de
publicação podem ser submetidas em língua portuguesa ou inglesa e mesmo que avaliadas e
aprovadas para serem publicadas, as informações nelas contidas são de única e exclusiva
responsabilidade dos proponentes.
PERIODICIDADE: Fluxo contínuo
QUALIS/CAPES: B5
/ISSN: 1676-8477 versão impressa
ISSN: 1809-0281 versão online
SITE: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/index

REVISTA SAÚDE E AMBIENTE
Destina-se a divulgar artigos científicos, relatos de experiências, contribuições curtas, cartas ao editor
e resenhas de temas multidisciplinares que tenham convergência com a saúde e com o meio
ambiente.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1980-2676
SITE: http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/sare/index

REVISTA MONOGRAFIAS AMBIENTAIS
Tem como objetivo atender a demanda de produção científica vinculada a todos os cursos e
programas de pós-graduação, tanto da UFSM, quanto de outras Instituições de Ensino Superior que
trabalhem com a temática educação ambiental nas linhas de Educação Sociedade e Cultura,
Problemas Ambientais e Práticas Educativas Ambientais. Divulgar a produção científica gerada de
pesquisas em nível graduação e pós-graduação que abordem a temática “EDUCAÇÃO AMBIENTAL”
no contexto local, regional, nacional e internacional.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 2236-1308 versão impressa
ISSN: 2176-7262 versão online
SITE: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/remoa
REVISTA CIÊNCIA & EDUCAÇÃO
É um periódico trimestral, com edições nos meses de março, junho, setembro e dezembro e destinase à publicação de trabalhos científicos originais nas áreas de educação em ciências, educação
matemática e áreas afins. Seu título abreviado é Ciênc. educ. (Bauru).
Sua missão é publicar artigos científicos sobre resultados de pesquisas empíricas ou teóricas e
ensaios originais sobre temas relacionados à educação em ciências, educação matemática e áreas
afins.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: A
ISSN: 1980-850X versão online
SITE: http://www.scielo.br/revistas/ciedu/paboutj.htm
REVISTA ELETRÔNICA EM GESTÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL
Tem como objetivo divulgar trabalhos científicos em nível de graduação e pós-graduação (Latu e
Stricto Sensu) inseridos nas linhas temáticas de GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO EMBIENTAL e
TECNOLOGIA AMBIENTAL. Além disso, disponibilizar eletronicamente artigos científicos vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão que se enquadrem nas três linhas temáticas propostas.
É uma publicação com periodicidade quadrimestral, compreendendo um volume por ano com TRÊS
números. A Revista publica artigos originais, revisões, atualizações, estudos de casos e/ou relatos de
experiências, resenhas, e resumos de teses e dissertações em Gestão, Educação e Tecnologia
Ambiental com especial ênfase em originalidade e relevância científica.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5

ISSN: 2236-1170 versão online
SITE: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/gesta
REVISTA DE TECNOLOGIA E AMBIENTE
Surgiu em 1994 com uma periodicidade anual resultando em 13 edições impressas. Na retomada do
projeto da revista em meio digital oportuniza um grande espaço para os pesquisadores, contribuindo
como fonte de divulgação nas mais diversas áreas da Ciência, principalmente na área interdisciplinar.
Esta nova orientação editorial está voltada para área interdisciplinar com ênfase em meio ambiente e
desenvolvimento; sociedade e humanidades; engenharia, tecnologia e gestão; ciências agrárias,
biológicas e da saúde.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 2358-9426 versão impressa
ISSN: 1413-8131 versão online
SITE: http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente/about
REVISTA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
Tem como objetivo a difusão de pesquisas, estudo e documentos sobre temas associados às áreas
de Engenharia, tecnologia e ensino e tem como público alvo toda a comunidade acadêmica e
científica: pesquisadores, docentes e estudantes.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 2176-7270
SITE: http://www.sj.unisal.br/rct/
REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM (USP. RIBEIRÃO PRETO)
É órgão oficial de divulgação científica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo e do Centro Colaborador da OPS/OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Enfermagem e tem como missão publicar resultados de pesquisas científicas de enfermagem e de
outras áreas de interesse para profissionais da área de saúde. Caracteriza-se como periódico
nacional, de circulação internacional que teve sua primeira edição publicada em janeiro de 1993.
Publicação Bimestral, versão impressa em Inglês e versão eletrônica nos idiomas Português,
Espanhol e Inglês. A revista é afiliada à Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e
indexada nas mais importantes bases indexadoras nacionais e internacionais.
A abreviatura de seu título é Rev. Latino-Am. Enfermagem, que deve ser usada em bibliografias,
notas de rodapé e em referências e legendas bibliográficas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral

QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 0104-1169 versão impressa
ISSN: 1518-8345 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-1169&nrm=iso

REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Em versão exclusivamente eletrônica, é uma publicação quadrimestral do programa de PósGraduação stricto e lato sensu em Gestão e Desenvolvimento Regional da Universidade de
Taubaté (SP). Foi criada com três objetivos básicos: dar vazão a vasta produção científica que se
avoluma, na área, nas universidades brasileiras e que, por falta de espaço e de um veículo específico,
não circula e, portanto, não é discutida, criticada e referenciada; estimular o debate acadêmico sobre
a questão regional em suas diferentes dimensões, valorizando, sobretudo, os diálogos
interdisciplinares; e contribuir, de forma decisiva, para a crítica e proposição de modelos de
intervenção, pública ou privada, de natureza sustentável.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 1809-239X
SITE: http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/index
REVISTA AU. ARQUITETURA E URBANISMO
É a revista da PINI que propõe uma discussão permanente da arquitetura a partir de temas e
projetos contemporâneos, selecionados com a ótica da sustentabilidade social, urbana e ambiental.
Com um olhar crítico e sem apoiar-se na escolha fácil dos projetos consagrados,AU busca novas
identidades e reflexões para arquitetura, nos projetos nacionais e internacionais. Além disso, cumpre
sua forte vocação de prestação de serviço, com conteúdos de apoio ao exercício profissional.
AU inclui ainda um conteúdo exclusivo voltado para o ensino de arquitetura. A cada edição, um
projeto é apresentado e comentado com o objetivo de mostrar os fundamentos da arquitetura nas
soluções que são apresentadas nos projetos. Professores e alunos têm no site da AU áreas
exclusivas para consulta de materiais complementares, como plantas, comentários e até propostas
de aulas.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPES: C
ISSN: 0102-8979 versão impressa
ISSN: versão online não informado
SITE: http://loja.pini.com.br/pini/vitrines/Assinatura-aU.aspx

REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO (SÃO PAULO): TECHNE
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: C
ISSN: 0104-1053 versão impressa
ISSN: versão online não informado
SITE: http://techne.pini.com.br/techne/fixos/edicoes-anteriores.aspx
REVISTA GESTÃO & PRODUÇÃO
É uma publicação dirigida a um público formado principalmente por: professores e pesquisadores
que atuam na área de Engenharia de Produção; pós-graduandos e graduandos em Engenharia de
Produção; profissionais de empresas e institutos que fazem uso dos conhecimentos e técnicas da
Engenharia de Produção.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 0104-1053 versão impressa
ISSN: 0104-530x versão online
SITE: http://www.dep.ufscar.br/revista/historico.html
REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE (UFPR)
É editada pelo Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os principais objetivos da revista são publicar artigos de
qualidade sobre temas socioambientais nos âmbitos local, nacional e internacional e divulgá-los
amplamente em vários circuitos acadêmicos. Ancorado em uma perspectiva interdisciplinar, o foco
central da revista é a discussão de problemáticas que se inscrevam na intersecção entre sociedade e
natureza. Seu foco socioambiental busca uma visão inovadora, multidimensional e abrangente, que
se origine em um diálogo profundo entre os vários campos do conhecimento científico. Artigos de
caráter estritamente disciplinar ou de natureza exclusivamente técnica deverão ser encaminhados
para outros periódicos e não serão considerados para publicação, independentemente da sua
qualidade.
PERIODICIDADE: Fluxo Contínuo
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1518-952X
SITE: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/index

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 CONSTRUÇÃO MERCADO (SÃO PAULO)
Lançada em agosto de 2001, a revista Construção Mercado substituiu cinco títulos regionais da PINI:
Construção São Paulo, Construção Rio de Janeiro, Construção Região Sul, Construção Norte/Nordeste
e Construção Minas/Centro-Oeste. São mais de 55 anos na produção de conteúdo para a construção
civil brasileira.
Construção Mercado é uma publicação de orientação prática e prestação de serviços ao construtor. A
única capaz de aumentar a competitividade das construtoras, oferecendo dados, análises e
informações estratégicas para o dia-a-dia das empresas.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPES: C
ISSN: 1519-8898
SITE: http://www.construcaomercado.pini.com.br/construcao-mercado/assuntos/artigos.aspx

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 didáticopedagógicos, 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
REVISTA FINESTRA
Arco editora especializada em arquitetura. Com amplo know-how e tradição, atendemos toda a
cadeia desse mercado, desde nossos fiéis leitores, arquitetos, projetistas, designers e consultores
técnicos, à indústria fornecedora de materiais e serviços em 2003, a Arco adquiriu mais um
importante título deste cenário, a revista FINESTRA, que passou a ter em seu DNA o mesmo cuidado
gráfico de PROJETOdesign, e a fazer parte do acervo do ARCOweb. Em 2008, a FINESTRA passou por
uma uma grande reformulação e adotou seu atual tripé editorial: arquitetura, tecnologia e
ecoeficiência.
Em 2012, entraram para o corpo societário da Arco Editorial Ltda. os diretores Eduardo Mungioli e
Fernando Mungioli, e um ano depois foi lançado o portal ARCO, marco da convergência entre a
informação impressa e digital produzida pela editora.
PERIODICIDADE:
QUALIS/CAPES:
ISSN: versão impressa não informado
ISSN: versão online não informado
SITE: ARC Design – Revista de Design, Arquitetura, Sustentabilidade e Inovação
http://www.arcdesign.com.br/auto/
Obs.: Voltada principalmente para design de objetos e interiores
ARCOWEB
http://arcoweb.com.br
Obs.: Site livre com publicação de obras, artigos e eventos relacionados com arquitetura
ARCOWEB
http://arcoweb.com.br
Obs.: Site livre com publicação de obras, artigos e eventos relacionados com arquitetura
REVISTA IGUI.ARQUITETURA
O projeto iGUi Casa Cor no ano 2013 quando lançou a piscina pastilha no Rio Grande do Sul, foi a
primeira experiênci participando de uma mostra de arquitetura e o primeiro contato com os
especificadores (arquitetuos, designeres de interiores e paisagistas), apresentando o nosso produto.
Com o intuito de divulgar o lançamento, avançou no ano 2014 com nossa participação na Casa Cor a
nível nacional onde estivemos presentes em mostras de 06 estados. Seguimos avançando e no ano
de 2015 participamos de 12 mostras pelo Brasil.
SITE: http://fliphtml5.com/jrug/whbx
BOLETIM LISBOA URBANISM
Obs.: Muito interessante – última publicação em 2001

SITE: http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/

CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
Obs.: Interessante periódico publicado pelo depto. de arq. da PUC-Minas
SITE: http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo
CADERNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
O Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo privilegia a relação do Projeto –
Arquitetura e Cidade – com as especificidades disciplinares da Arquitetura e do Urbanismo e se abre
à intersecção de outros campos do saber com os quais compartilha interesses e potencialidades
inter e multidisciplinares.
Em novo formato, o periódico do Programa em Arquitetura e Urbanismo da FAU Mackenzie, Qualis
B2, ISSN 1809-4120 e periodicidade bianual, convida a comunidade acadêmica a publicar pesquisas e
ensaios inéditos, em português, espanhol e inglês.
Obs.: Artigos do programa de pós graduação em arq/urb da Mackenzie – última edição em 2008
SITE: http://www.mackenzie.br/dhtm/seer/index.php/cpgau/index
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau
CASA E CIA. ARQ
Obs.: Site livre com divulgação de cursos e artigos
SITE: http://www.casaecia.arq.br/
CITYSPACE – A JOURNAL OF POLICY DEVELOPMENT AND RESEARC
Obs.: Revista virtual Americana sobre urbanismo e desenvolvimento – publicação governamental
SITE: http://www.huduser.org/portal/periodicals/cityscape.html
LUMEARQUITETURA
Obs.: Interessante – apresenta exemplos atuais e históricos
SITE: http://www.lume.com.br/ed_lume.html
METROPOLIS MAGAZINE
Obs.: Revista americana de arquitetura e design
SITE: http://www.metropolismag.com/cda/

MULTIPLUS SOFTWARES TÉCNICOS
Obs.: Site de vendas de softwares e de cursos de treinamento
SITE: http://www.multiplus.com/default.asp
PINI WEB
Obs.: Site da editora PINi
SITE: http://www.piniweb.com/
PRISMA: SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS COM PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO
Obs.: Tecnologia do concreto – distribuição gratuita
SITE: http://www.revistaprisma.com.br/novosite/
PONTO
Ponto é um periódico direcionado à Iniciação Científica que tem como objetivo fomentar a pesquisa
entre os estudantes e os recém formados que desenvolvem pesquisas nas áreas de Design,
Tecnologia, Moda, Engenharia Têxtil e outras áreas relacionadas ao vestuário.
O periódico tem o propósito de incentivar os questionamentos e debates, a fim de favorecer o
domínio, destreza e discernimento sobre a área, expandindo a comunicação dos estudos
desenvolvidos em âmbito acadêmico para demais discentes e docentes.
Obs.: Revista editada por estudantes de arquitetura até 1999
PERIODICIDADE: Bi-anual
SITE: http://periodicos.utfpr.edu.br/ponto/about/editorialPolicies#focusAndScope
SITE: http://www.ponto.org/index.html
PLANUM – THE EUROPEAN JOURNAL OF PLANNING ONLINE
Obs.: Revista virtual italiana de planejamento urbano
SITE: http://www.planum.net/
RECUPERAR
Os empreendedores da Engegraut têm história de conhecimento, inovação e divulgação. De 1994 a
2010 colocou no mercado a Revista RECUPERAR, único informativo no mundo na área de Patologias
da Construção. Foram 90 edições, enviadas trimestralmente para um seleto grupo de 1440
assinantes em todo o Brasil e três países da América Latina. Seu conteúdo serviu, entre inúmeros
benefícios. À engenharia civil, como porta de entrada para a matéria de Patologias da Construção nas
universidades.
Obs.: Novidades – materiais de construção

SITE: http://www.recuperar.com.br/
REVISTA ELETRÔNICA DE ARQUITETURA E URBANISMO
Obs.: Publica artigos do mestrado em arquitetura e urbanismo a USJT
http://www.usjt.br/arq.urb/
REVISTA BRASIL ENGENHARIA
Obs.: Interesse voltado p/engenharia
SITE: http://www.brasilengenharia.com.br/
REVISTA RUA – REVISTA DE ARQUITETURA E URBANISMO
Surgiu em 1988 e tem como perfil a publicação de artigos e números especiais de cientistas locais,
nacionais e internacionais. Publicada em formato impresso até 2006, voltará a ter edições regulares,
em versão on line, a partir de 2014.
SITE: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rua/index
Obs.: Interessante – poucas edições (a última foi em 2006

THE GREAT BUILDINGS COLLECTION
Obs.: Site apresenta obras e principais arquitetos do planeta
SITE: http://www.greatbuildings.com/buildings.html
http://ppgau.ufba.br/revista-rua

VITRUVIUS
Obs.: Melhor revista virtual em português (acesso livre)
SITE: http://www.vitruvius.com.br/revistas/browse/arquitextos
ÓRGÃOS NACIONAIS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO
CREA-SC – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA.
SITE: http://www.crea-sc.org.br/portal/

