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PERIÓDICOS ELETRÔNICOS  

PEDAGOGIA  

 

 

 
PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES (Pesquisa de periódicos ou de artigos por 
título, assunto, autor, entre outros) 

 

 
LIVRE ACESSO 
 
ACOLHENDO A ALFABETIZAÇÃO NOS PAISES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
http://www.acoalfaplp.net/edicoes.html 

 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103- 
8486&lng=pt&nrm=iso 

 
BOLEMA: BOLETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/index 

 

CADERNO DE GEOGRAFIA PUC MINAS 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/index 

 
CADERNOS DA PEDAGOGIA 
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp 

 
CADERNOS DE EDUCAÇÃO 
http://www.ufpel.edu.br/fae/caduc/ 

 
CADERNOS DE ESTUDOS LINGUISTICOS 

http://www.iel.unicamp.br/revi 
sta/index.php/cel/index 

 
CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
http://seer.ibict.br/index.php? 
option=com_mtree&task=listcats&cat_id=2328&Itemid=109 
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CENTRO DE REFERÊNCIA PAULO FREIRE 
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/search?fq=dc.subject.pt_BR: 
%22Pedagogia+da+Esperan%C3%A7a%22 

 
DOXA. REVISTA PAULISTA DE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 
http://www.fclar.unesp.br/#!/instituicao/administracao/divisao-tecnica- 
academica/apoio-ao-ensino---staepe/laboratorio-editorial/publicacoes/revistas- 
e-periodicos/doxa/ 

 
EDUCAÇÃO 
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao  
 
EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/index 

 

EDUCAÇÃO E PESQUISA 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517- 
9702&lng=pt&nrm=iso 

 
EDUCAR EM REVISTA 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/index 

 

EDUCATIVA 
http://seer.ucg.br/index.php/educativa/index 

 
EDUCERE - REVISTA DA EDUCAÇÃO 
http://revistas.unipar.br/educere 

 
ENSAIO, AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104- 
4036&lng=pt&nrm=iso 

 
FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA 

http://www.fvc.org.br/ 
 

LETRAS & LETRAS 
http://www.letraseletras.ileel.ufu.br/index.php 

 
LINGUA, LITERATURA E ENSINO (UNICAMP) 
http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/lle/index 

 

LINGUAGENS, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=1645-7250&lng=pt&nrm=iso
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http://www.populis.inhis.ufu.br/node/118 
 
LINHAS 
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/index 

 

PERSPECTIVA 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva 

 

PORTAL DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELETRÔNICAS DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
http://www.fae.unicamp.br/revista/ 

 
 

PROFISSÃO MESTRE 
http://www.humanaeditorial.com.br/revistas.php 

 

PSICO - USF 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413- 
8271&lng=pt&nrm=iso 

 
REVISTA BRASILEIRA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/index 

 
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
http://www.anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm 

 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 
http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP 

 
REVISTA DIALOGIA 
http://www4.uninove.br/ojs/index.php/dialogia/index 

 
REVISTA DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO 
http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/index 

 
REVISTA EDUCAÇÃO 
http://coralx.ufsm.br/revce/index.htm 

 
REVISTA DE EDUCAÇÃO 
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao 

 
REVISTA EDUCAÇÃO 
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http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced 

 

REVISTA EDUCAÇÃO E PESQUISA 

http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/ 

 
REVISTA EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/index 

 
REVISTA E-CURRICULUM 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/index 

 

REVISTA EM EDUCAÇÃO 

http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_serial&pid=0102-

4698&lng=pt 

 
REVISTA LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=1645- 
7250&lng=pt&nrm=iso 

 
REVISTA PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/429 

 
REVISTA SUL-AMERICANA DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO 
http://seer.bce.unb.br/index.php/resafe/index 

 
SOCIOLOGIAS 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517- 
4522&lng=pt&nrm=iso 
 

 
PERIÓDICOS -2 
 
ACTA SCIENTIARUM. EDUCATION 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/index 

 

Acta Scientiarum. Education, ISSN 2178-5201 (on-line), é publicada pela Editora 
da Universidade Estadual de Maringá-Eduem, na modalidade publicação 
contínua. A revista publica textos originais de temáticas vinculadas a Educação 
sob dois eixos temáticos. O primeiro, História e Filosofia da Educação, tem por 
finalidade divulgar pesquisas a respeito dos processos formativos de natureza 
biográfica, institucional, social, formal e não-formal. O segundo, Formação de 
Professores, tem por objetivo divulgar estudos referentes aos aspectos 
norteadores da prática docente, como a Educação Básica e a Educação 
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Superior, bem como os relacionados à vinculação entre pesquisa e docência. 

 
ACTA SCIENTIARUM. HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/index 

 

Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, ISSN 1679-7361 (impresso) e 
ISSN 1807 8656 (on-line), é publicada semestralmente pela Editora da 
Universidade Estadual de Maringá-Eduem. A revista publica artigos originais de 
todas as áreas relevantes das Ciências Humanas e Ciências Sociais. Viabilizar o 
registro público do conhecimento e sua preservação; Publicar resultados de 
pesquisas envolvendo idéias e novas propostas científicas; Disseminar a 
informação e o conhecimento gerados pela comunidade científica; Agilizar o 
processo de comunicação científica na área de Ciências Humanas e Sociais. 

 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
https://revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/index 

 
Desde sus orígenes, la Casa de Bello lleva arraigada en su esencia la misión de 
compartir con el entorno la reflexión intelectual de sus académicos y la vasta 
labor investigativa desarrollada en su seno. Fue así como tan sólo dos años 
después de su fundación, en 1843, nace "Anales de la Universidad de Chile", la 
publicación oficial que recoge los planteamientos en torno a las artes, la ciencia y 
las humanidades, reflejando 

la memoria de nuestra corporación y el compromiso con el desarrollo del país. 
"Anales de la Universidad de Chile" es la publicación periódica más antigua de 
América en lengua castellana 

 
 
ATOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/issue/archive 

 
. 
AVALIAÇÃO : REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1414-
4077&nrm=iso 

 
CADERNO PEDAGÓGICO 
http://www.univates.br/revistas/index.php/cadped; 

 
Revista Caderno Pedagógico é uma publicação da Univates e tem por objetivo 
divulgar conhecimentos sobre educação em saúde, prevenção e tratamento, 
biomedicina, entre outros. Os estudos apresentados deverão desenvolver 
práticas e reflexões teóricas e metodológicas de pesquisadores, docentes e 
discentes. 
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CADERNOS CEDES 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-3262/lng_pt/nrm_iso 

 

 

CADERNOS DA FUCAMP 
http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/index 

 

 

CADERNOS DA PEDAGOGIA (SÃO CARLOS) 
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp/index 

 
Os Cadernos da Pedagogia, publicação semestral da coordenação do curso de 
Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos, objetiva difundir os trabalhos 
produzidos por docentes e discentes do curso de Pedagogia dessa instituição 
edemais instituições da região e do Brasil, e também de pesquisadores da área 
educacional. Acredita-se que o intercâmbio de idéias e experiências dos 
formadores de professores e futuros professores é imprescindível para a 
construção e consolidação de debates e embates profícuos a consolidação de 
uma educação de qualidade para as crianças brasileiras. Inaugura-se, assim, um 
novo espaço, abrindo páginas para docentes e alunos das graduações em 
Pedagogia divulgarem suas produções. Os Cadernos da Pedagogia 
apresentam-se como um periódico engajado com produção científica, com a 
formação e atualização dos educadores e com o processo ensino|aprendizagem. 

 

CADERNOS DE EDUCAÇÃO (PELOTAS) 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/issue/view/391 

 
CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/index 

 

O periódico Cadernos de História da Educação tem periocidade quadrimestral, 
com publicação de aproximadamente quarenta e cinco artigos anualmente. Os a 

utores são pesquisadores brasileiros e estrangeiros da área de História da 
Educação, vinculados a diferentes instituições universitárias no país e no exterior. 
O periódico está classificado no estrato A2 do Qualis/Capes (Área de Educação, 
2013-2016). O fluxo de recebimento de propostas é contínuo, com possibilidade 
de submissão de originais redigidos em português, inglês, espanhol, francês e 
italiano, com foco específico na área de História da Educação. O conteúdo 
publicado no periódico interessa principalmente aos estudiosos e pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros vinculados à temática da História da Educação, mas, 
também, a todos aqueles que se preocupam em conhecer os avanços do 
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conhecimento no âmbito das Ciências Humanas. O periódico não cobra 
qualquer valor dos autores para submissão, processamento e publicação dos 
artigos. 

 

 
CADERNOS DE PESQUISA 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-1574/lng_pt/nrm_iso 

 

 
CADERNOS DE PESQUISA: PENSAMENTO EDUCACIONAL 
http://universidadetuiuti.utp.br/Cadernos_de_Pesquisa/ 

 
O PPGEd-Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná apresenta 

o periódico Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional. O projeto inicial 
do periódico foi lançado em 2006, com publicação semestral, sendo obtido o 
ISNN 1980- 9700 para a revista impressa. A partir de 2010, a publicação passou 
a ser quadrimestral e eletrônica, tendo recebido o ISSN 2175-2613 para revista 
online e está, desde então, no site da Universidade no endereço: 

 

CIÊNCIA & EDUCAÇÃO 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-
7313&lng=pt&nrm=iso 

 
CIÊNCIAS E COGNIÇÃO 
http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/index 

 
O periódico Ciências & Cognição (Cien. Cogn.) é a publicação científica 
oficial da Organização Ciências e Cognição (OCC) e Ciências e Cognição - 
Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociência (CeC-NuDCEN, da 
UFRJ). Seu foco é o estudo da cognição e seus processos, a partir do olhar 
interdisciplinar estabelecendo um diálogo acadêmico entre as chamadas 
Ciências Cognitivas. 

 

 
COGNITIO-ESTUDOS: REVISTA ELETRÔNICA DE FILOSOFIA 
http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio/index 

 

A Cognitio-Estudos, editada pelo Centro de Estudos de Pragmatismo do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, da PUC-SP, é direcionada a 
temas diversos conexos e de interesse aos estudos de Pragmatismo. A revista 
publica submissões de comunicações apresentadas nos Encontros 
Internacionais sobre o Pragmatismo, além de artigos, resenhas e traduções 
inéditas de estudantes, professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 
Contribui, dessa forma, para manter o diálogo entre a comunidade filosófica 
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nacional e internacional abrangendo um amplo leque temático acolhível dentro 
de sua área de pesquisa. 

 
 
COLABORA 
http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/index 

 

Colabor@ é a revista editada semestralmente pelas universidades componentes 
da CVA-RICESU. De caráter científico e acadêmico, é publicada em formato 
digital na WWW. É dedicada preferencialmente às áreas de educação a 
distância, aprendizagem colaborativa, comunidades virtuais de aprendizagem e 
à educação mediada pelas tecnologias de comunicação e informação, tratadas 
sob enfoque multidisciplinar. 

 
 
COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO 
http://www.revistas.usp.br/comueduc/index 

 

CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS 
http://www.curriculosemfronteiras.org/ 
 

Currículo sem Fronteiras é uma publicação quadrimestral que pretende ser um 
espaço para a discussão de uma educação crítica e emancipatória, reforçando o 
diálogo entre os países de Língua Portuguesa. 

 
DESTAQUES ACADÊMICOS 
http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/index 

 

Revista Destaques Acadêmicos é uma publicação trimestral da UNIVATES. 
Tem por objetivo divulgar pesquisas e trabalhos diversos de docentes e 
discentes. Trata-se de publicação on-line e apresenta artigos, resenhas e 
comunicações científicas vinculados à natureza da publicação e à temática da 
cada edição. 

 
DIALOGIA 
http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia 

 

Dialogia é uma publicação científica quadrimestral do Programa de Mestrado 
em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de 
Julho. Propõe- se a debater e divulgar os temas relativos a práticas educacionais 
e ao pensamento pedagógico, especialmente os que resultam de pesquisas 
realizadas no âmbito dos programas de pós-graduação stricto sensu, nacionais 
e estrangeiros. A Revista publica textos que contemplam aportes teóricos e 

http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/index
http://www/
http://www.revistas.usp.br/comueduc/index
http://www.curriculosemfronteiras.org/
http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/index
http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia
https://www.uninove.br/
https://www.uninove.br/
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metodológicos para a área educacional, na forma de dossiês temáticos, artigos 
originais, relatórios de pesquisa, ensaios e resenhas críticas. Os seus 
destinatários são, prioritariamente, professores, pesquisadores, estudantes e 
todo o público que, direta ou indiretamente, mantêm interesse nas questões 
educacionais. Dialogia está avaliada pelo QUALIS-CAPES como B1 em ensino 
e B2 em educação. 

 

DIDÁCTICA (LENGUA Y LITERATURA) 

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive 

 
ECCOS – REVISTA CIENTÍFICA 
http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=eccos 

 
Eccos é a publicação de difusão acadêmica do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Nove de Julho. A revista é publicada desde 1999, 
semestralmente, e a partir de 2012, quadrimestralmente, difundindo manuscritos 
que tenham sua fundamentação na área educacional e no campo das 
humanidades e das ciências sociais. No ano de 2014, passa a publicar 
exclusivamente em versão online. 

 
E-CURRICULUM 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/archive 

 

EDUCAÇÃO & LINGUAGEM 
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/index 

 

Educação & Linguagem, uma publicação do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Metodista de São Paulo, consolida-se como periódico 
semestral, comprometido com a pesquisa acadêmica e contribuindo para a 
divulgação de trabalhos relacionados às políticas e práticas sociais da Educação 
em suas múltiplas linguagens. Educação & Linguagem em sua primeira parte, na 
forma de "Dossiê", traz artigos organizados sob uma temática de interesse não 
apenas para a área da Educação, como também para outras áreas, com a 
contribuição de pesquisadores brasileiros de várias regiões do país e contando 
com autores internacionais, sempre que o debate assim o exija. 

 

 
EDUCAÇÃO & REALIDADE 
https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index 

EDUCAÇÃO (PORTO ALEGRE) 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/index 

 

EDUCAÇÃO (SANTA MARIA) 

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive
http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=eccos
https://www.uninove.br/
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/archive
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/index
https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/index
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/index
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https://periodicos.ufsm.br/index.php/reveducacao/issue/archive 

 
EDUCAÇÃO : TEORIA E PRÁTICA 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/index 

 

A Revista Educação: Teoria e Prática é uma publicação quadrimestral do 
Departamento de Educação/IB e do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP/Câmpus de 
Rio Claro. Constitui-se em importante instrumento para o diálogo crítico e 
discussão entre professores, pesquisadores, especialistas em educação e 
alunos que, ao longo de sua existência, foi fortalecendo sua vocação acadêmica 
no que concerne à produção de conhecimentos de cunho interdisciplinar, 
deslocando-se da inserção local, para regional, nacional, com vistas à inserção 
internacional. A revista contou com uma versão impressa de 1993- 2010 (ISSN: 
1981-8106) e hoje é eletrônica. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO 
http://www.revistaea.org/ 

 

EDUCAÇÃO E FILOS OFIA 
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/index 

 

A Revista Educação e Filosofia mantida pela Faculdade de Educação e pelo 
Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia e seus respectivos 
programas de pós- 

graduação tem como propósito o incentivo à investigação e ao debate acadêmico 
acerca da educação e da filosofia em seus diversos aspectos, prestando-se como 
um instrumento de divulgação do conhecimento especialmente dessas duas 
áreas. Está indexada em 12 repertórios nacionais e internacionais e atualmente 
está avaliada no Qualis da CAPES com estrato A2 em Educação, e B1 em 
Filosofia. 

 
EDUCAÇÃO E PESQUISA 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-9702/lng_pt/nrm_iso 

 

Publicação de Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
versão impressa ISSN 1517-9702versão On-line ISSN 1678-4634 

 

 
EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-
7330&lng=pt&nrm=iso 

 

https://periodicos.ufsm.br/index.php/reveducacao/issue/archive
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/index
http://www.revistaea.org/
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/index
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-9702/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=pt&nrm=iso


 
FMG: Av. Padre Jaime, 2600 – Jardim Serra Dourada – Mogi Guaçu – SP, CEP.: 13844-070 Fone: 
(19)3831-3080 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________
_ 

  

 

Publicação de Centro de Estudos Educação e Sociedade - Cedes 
versão impressa ISSN 0101-7330versão On-line ISSN 1678-4626 

 

 
EDUCAÇÃO EM REVISTA (BELO HORIZONTE) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
4698&lng=pt&nrm=iso 

 
Publicação de Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais 
versão impressa ISSN 0102-4698versão On-line ISSN 1982-6621 

 

 
EDUCAÇÃO UNISINOS 
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index 

 
Educação Unisinos tem como objetivo divulgar a produção científica na área 
educacional, em nível nacional e internacional. Publica artigos inéditos, 
resultantes de pesquisas, bem como ensaios teóricos, resenhas e entrevistas de 
pesquisadores do país e do exterior. Seu público-alvo são professores dos 
diferentes níveis de ensino e pesquisadores do campo da educação. A Revista 
compromete-se com a difusão da produção científica das ciências humanas, com 
ênfase na área da Educação, em especial nas sub-áreas: História da Educação, 
Filosofia da Educação, Políticas Educacionais, Gestão e Avaliação educacional, 
Formação de Professores, Currículo, Práticas Pedagógicas, Educação em 
Espaços não-escolares e Cultura Digital 

 

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE & CULTURAS 
https://www.fpce.up.pt/ciie/?q=publication/editions/292 

 

EDUCACIÓN Y EDUCADORES 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0123-
1294&lng=pt&nrm=iso 

 

A revista Educación y Educadores (educ.educ.) procura disseminar 
contribuições importantes nos diferentes campos e níveis da teoria e a prática 
educativas, resultantes do estudo rigoroso da comunidade acadêmica da 
Universidad de La Sabana e de todos os profissionais da educação que desejem 
colaborar na revista. 
EDUCAR EM REVISTA 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-
4060&lng=pt&nrm=iso 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4698&lng=pt&nrm=iso
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0123-1294&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0123-1294&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4060&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4060&lng=pt&nrm=iso
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Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná 
versão impressa ISSN 0104-4060versão On-line ISSN 1984-0411 

A Educar em Revista tem a missão de publicar em fluxo contínuo artigos originais 
oriundos de pesquisa na área educacional, assim como traduções, entrevistas e 
documentos de amplo interesse acadêmico. Tem como propósito abordar 
questões atuais e significativas para a compreensão dos fenômenos educativos, 
e aceita trabalhos diretamente relacionados à área de Educação. 

 
EDUCATIO SIGLO XXI: REVISTA DA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
http://revistas.um.es/educatio/issue/archive 

 

EDUCERE ET EDUCARE: REVISTA DE EDUCAÇÃO 
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/index 

 

Publicação do Curso de Graduação em Pedagogia e do Curso de Mestrado em 
Educação. O objetivo do projeto é publicar textos que, pelo seu rigor teórico e 
metodológico, busquem socializar a cultura, provocar novas interpretações e 
estimular a atuação dos educadores. 

 
EM ABERTO 
http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/index 

 
EMANCIPAÇÃO 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/index 

 
ENSAIO (RIO DE JANEIRO) 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0104-4036/lng_pt/nrm_iso 

 
Publicação de Fundação CESGRANRIO 
Divulgar pesquisas, levantamentos, estudos, discussões e outros trabalhos 
críticos no campo da educação, concentrando-se nas questões de avaliação e 
políticas públicas e enfatizando as experiências e perspectivas brasileiras 

http://revistas.um.es/educatio/issue/archive
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/index
http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/index
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/index
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0104-4036/lng_pt/nrm_iso
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ENSAIO: AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-
4036&lng=pt&nrm=iso 

 
Publicação de Fundação CESGRANRIO 
Divulgar pesquisas, levantamentos, estudos, discussões e outros trabalhos 
críticos no campo da educação, concentrando-se nas questões de avaliação e 
políticas públicas e enfatizando as experiências e perspectivas brasileiras. 

 

ENSINO EM RE-VISTA 
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/index 

 

 

ESPAÇO PEDAGÓGICO 
http://seer.upf.br/index.php/rep 

 
ENSINO EM RE-VISTA é um Periódico científico dirigido a pesquisadores, 
professores e estudantes da área da Educação. Divulga artigos que versam 
sobre resultados de pesquisas e ensaios originais. Divulga resenhas de livros e 
traduções. Anualmente, publica um dossiê temático, organizado por 
pesquisadores da área-tema, trazendo artigos de especialistas convidados – 
brasileiros e estrangeiros – e abarcando assuntos de interesse e discussão atuais 
de diversas áreas da Educação. ISSN versão eletrônica:1983-1730 

 

ESTUDIOS PEDAGÓGICOS (VALDIVIA) 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-
0705&lng=pt&nrm=iso 

 
Publicação de Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y 
Humanidades 
Educational Studies é uma publicação da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Austral de Chile. Congratula-se com contribuições 
especializadas na área da educação e constitui um contributo para o 
conhecimento educacional.HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (PELOTAS) = 
HISTORY OF EDUCATION JOURNAL 
https://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/index 

 

 
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: TEORIA & PRÁTICA 
https://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/index 

 

 A Revista Informática na Educação: Teoria e Prática é um periódico científico 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4036&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4036&lng=pt&nrm=iso
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/index
http://seer.upf.br/index.php/rep
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0705&lng=pt&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0705&lng=pt&nrm=iso
https://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/index
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editado pelo programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, do 
Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação-CINTED, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicado desde 1998, privilegia 
perspectivas interdisciplinares de natureza regional, nacional e internacional. 
Publicam-se três números anualmente com artigos, pesquisas, relatos sobre 
trabalhos em andamento, resumos de teses e resenhas. 

 

INTER-AÇÃO (GOIÂNIA) : REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 
UFG 
https://www.revistas.ufg.br/interacao/index 

 

A revista Inter-Ação, que circula desde 1975, é uma publicação quadrimestral da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG. Atualmente, está 
classificada como Qualis/Capes B1 e encontra-se indexada pelos seguintes 
indexadores: Edubase, Iresie, BBE CIBEC/INEP/MEC, IBICT/SEER, Latindex, 
Doaj, Clase, Educ@, Ulrich's Periodicals Directory e EZB (Electronic Journals 
Library). 

 
LINHA DIRETA: INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E GESTÃO 
http://www.linhadireta.com.br/publico/ 

 

LINHAS CRÍTICAS 
http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/issue/archive 

 
OLHAR DE PROFESSOR 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/index 

 
OLHARES & TRILHAS 
http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/index 

 

A Olhares & Trilhas 1983.3857 (online) é o periódico quadrimensal do Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia (CAp. Eseba/UFU), avaliado 
como B1 na Área de Ensino no quadriênio Qualis/Capes 2013-2016. Editada 
quadrimensalmente pela EDUFU - Editora da Universidade Federal de 
Uberlândia - a revista objetiva a publicação de artigos, relatos de experiências e 
de pesquisas, resenhas, galerias e outras produções de professores e 
pesquisadores. Os temas publicados pela Olhares & Trilhas são aqueles 
relacionados aos diferentes níveis de atuação: educação infantil, ensino 
fundamental, médio, ensino técnico, EJA (Educação de Jovens e Adultos), 
graduação, nas modalidades presencial e a distância, e pós-graduação, em nível 
nacional e internacional. A avaliação dos manuscritos é feita por pares às cegas 
e são aceitas publicações em português, inglês, francês, espanhol e italiano. Tais 

https://www.revistas.ufg.br/interacao/index
http://www.linhadireta.com.br/publico/
http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/issue/archive
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/index
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publicações devem contribuir com reflexões e debates acerca dos temas de 
interesse da Educação 

 
ONDA JOVEM 
http://www.ondajovem.com.br/acervo 

 

PEDAGOGIA EM AÇÃO 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/index 

 
Pedagogia em Ação é uma revista do Curso de Pedagogia da PUC Minas. Foi 
criada em 2009, como resposta ao anseio dos professores do curso em criar um 
espaço em que, além dos professores, fosse possível aos alunos a publicação 

das suas produções. Ela é apresentada na modalidade eletrônica, no Portal de 
Periódicos Eletrônicos da PUC Minas. A revista visa à publicação de artigos, 
comunicações, resenhas e resumos, são textos que expressam o trabalho de 
pesquisa do corpo docente e discente do Curso, com ênfase neste último, por 
carecer de espaço que acolha as suas produções. Os textos são submetidos à 
apreciação da Comissão Editorial e a parecer de avaliadores ad hoc. Na 
avaliação, são levadas em conta a relevância, a vinculação ao perfil de 
profissional formado pelo Curso, a metodologia empregada e a adequação às 
normas da ABNT expressas no Padrão PUC Minas de Normalização. 

 

PERSPECTIVA (FLORIANÓPOLIS) 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/index 

 
A Revista Perspectiva, publicação trimestral, editada desde 1983, tem o 
objetivo de divulgar a produção acadêmica sobre educação, propiciando a troca 
de informações e o debate sobre as principais questões e temas emergentes das 
áreas. 

 

PESQUISA E DEBATE EM EDUCAÇÃO 
http://www.revistappgp.caedufjf.net/index.php/revista1/issue/archive 

 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL=ENVIRONMENTAL
 EDUCATION RESEARCH 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa/index 

Pesquisa em Educação Ambiental trata-se de um periódico semestral e inter 
institucional, envolvendo pesquisadores de três instituições universitárias do 
Estado de São Paulo, quais sejam: a Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar (Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais e 
Pós-Graduação em Educação), a Universidade Estadual Paulista – Rio Claro - 
UNESP (Grupo de Pesquisa “A temática ambiental e o processo educativo” do 
Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Biociências) e a 

http://www.ondajovem.com.br/acervo
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/index
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/index
http://www.revistappgp.caedufjf.net/index.php/revista1/issue/archive
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa/index
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Universidade de São Paulo - USP (Laboratório Interdisciplinar de Formação do 
Educador-LAIFE da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto) 

 

POIÉSIS – REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/index 

 
A Revista POIÉSIS é uma publicação semestral do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UNISUL. Publica textos inéditos em forma de 
artigos, ensaios, debates, entrevistas ou resenhas sobre temas que contribuam 
para a investigação científica produzida na área e em áreas afins. A versão on 
line iniciou em 2008 com o ISSN 2179- 2534. Atualmente é classificada como B2 
no Qualis CAPES pela área da Educação. Indexada em: Latindex - Sistema 
Regional de Información en Línea paraRevistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal; DOAJ - Directory of Open Access Journals; 
Diadorim; Sumários.org - Sumários de Revistas Brasileiras; Fonte Acadêmica 
(Ebsco Publishing); Revistas no SEER (Ibict); Academic Journals Database.; 
BBE – Bibliografia Brasileira de Educação (Brasil, Cibec/Inep/ME 

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 
https://seer.ufrgs.br/index.php/Poled/index 

 

Revista do Programa de Politicas educativas do Núcleo Disciplinario Educação 
para a Integração da Associação de Universidades de Montevideo 

 

 
PRÁXIS EDUCACIONAL 
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/index 

 

A Revista Práxis Educacional é um periódico trimestral, impresso e eletrônico, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), Mestrado em 
Educação (Acadêmico), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). 
Publica artigos inéditos resultantes de pesquisas científicas, além de resenhas 
de livros. Seu objetivo central é divulgar pesquisas e estudos vinculados ao 
campo da educação, desenvolvidos por pesquisadores de diferentes contextos 
educacionais do Brasil e do exterior. 

 

 
PRÁXIS EDUCATIVA 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/index 

 

A Revista Práxis Educativa, editada sob a responsabilidade do Programa de Pós- 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/index
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=19570
http://www.doaj.org/
http://diadorim.ibict.br/handle/123456789/1/simple-search?query=poiesis
http://www.sumarios.funpecrp.com.br/revista.asp?id_revista=875
http://www.ebscohost.com/international/default.php?par=2&id=225&language=portuguese
http://www.ebscohost.com/international/default.php?par=2&id=225&language=portuguese
http://diadorim.ibict.br/handle/123456789/1/simple-search?query=poiesis
http://diadorim.ibict.br/handle/123456789/1/simple-search?query=poiesis
http://diadorim.ibict.br/handle/123456789/1/simple-search?query=poiesis
http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://seer.ufrgs.br/index.php/Poled/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/index
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/index
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Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado), da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, tem como objetivo publicar trabalhos que contribuam para o seu 
campo específico de investigação e que possam servir de referência para outros 
trabalhos de pesquisa. 

 
PRÓ-POSIÇÕES 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-
7307&lng=pt&nrm=iso 

 
Publicação da UNICAMP - Faculdade de Educação. Pro-Posições é um fórum 
para a apresentação e discussão de novas pesquisas e abordagens teóricas 
que, independentemente da área de conhecimento, contribuam para a reflexão 
crítica sobre as várias dimensões da Educação. A revista acolhe a produção 
original do campo e publica artigos em diferentes formatos, gêneros e estilos. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-
6975&lng=pt&nrm=iso 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa de Estudos Pós- 
Graduados em Educação: Psicologia da Educação. É uma produção semestral 
de estudos e pesquisas voltados para o que representa uma subárea que se 
propõe como a relação entre duas: a Psicologia e a Educação, ambas a um 
tempo prática e área de conhecimento das áreas de Psicologia e Educação. É 
dirigida a educadores, psicólogos e pesquisadores, bem como a alunos de 
Graduação e Pós-Graduação, com o fim de subsidiar a reflexão teórica e a 
prática educativa. A revista tem por objetivo publicar artigos e relatórios de 
pesquisa inéditos na área de Psicologia da Educação e afins, bem como artigos 
de revisão bibliográfica e didáticos de autoria de docentes e pesquisadores da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e de outras instituições. 

 

PSICOLOGIA EM REVISTA 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/index 

 
Psicologia em Revista, periódico da Faculdade de Psicologia, editado pelo 
Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUC Minas é uma publicação 
voltada para as seguintes áreas: Psicologia Social: Recebemos estudos que 
contemplem os seguintes temas: Políticas públicas: saúde, assistência, 
educação, segurança; Grupos, instituições e organizações; Psicologia 
Organizacional e do Trabalho; Clinicas do trabalho; Família; Relações de gênero. 
Psicologia Clínica e Psicanálise: Recebemos estudos que contemplem os 
seguintes temas: Tratamento, intervenções clínicas e promoção da saúde; Saúde 
Mental; Clínica e cultura; Práticas Clínicas em instituições; Clínica e política; 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7307&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7307&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-6975&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-6975&lng=pt&nrm=iso
http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/index
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Clínica psicanalítica. Psicologia em Revista pretende ser um elo entre os 
membros da comunidade científica, refletindo sua pluralidade e promovendo a 
interlocução com outros saberes, no campo das ciências humanas e sociais. 
Possui publicação quadrimestral, avaliada como Qualis A2 pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Procura abranger o 
maior número possível de leitores, sejam pesquisadores e profissionais da 
Psicologia e áreas afins, da academia ou não, ou alunos de graduação e pós- 
graduação, brasileiros e estrangeiros. Tradicionalmente publicação é bilíngue e 
publica em português e espanhol. Textos em outras línguas, quando aceitos, 
serão traduzidos para o português. 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-
8557&lng=en&nrm=iso 

 
Publication of Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 
(ABRAPEE). Psicologia Escolar e Educacional is a journal, associated to 
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - ABRAPEE, for the 
communication and debate of the scientific production in the field of Educational 
and School Psychology. 

 

PSICOLOGIA USP 
http://www.revistas.usp.br/psicousp/issue/view/7336 

 

 
RENOTE: REVISTA NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 
https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/index 

 

A Revista Novas Tecnologias na Educação tem por objetivo publicar trabalhos 
desenvolvidos na área da Informática na Educação. É um periódico científico 
editado pelo Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação-
CINTED, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicado desde 2003, 
privilegia perspectivas interdisciplinares de natureza regional, nacional e 
internacional 

 
REVISTA BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM ABERTA E A DISTÂNCIA 
(RBAAD)= BRAZILIAN 
http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD 

 
Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância" (RBAAD) é um jornal 
eletrônico interativo com foco em pesquisa, desenvolvimento e prática da 
educação a distância em todos os níveis educacionais, formais e informais, e em 
todas as tecnologias disponíveis. A revista aceita e publica artigos em três 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
http://www.revistas.usp.br/psicousp/issue/view/7336
https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/index
http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD
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idiomas - português, inglês e espanhol, sendo que a política e a seleção de 
artigos são determinadas pelos objetivos editoriais da ABED, pelo grupo editorial 
da revista e por orientações específicas. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-
2478&lng=pt&nrm=iso 

 
Publicação de ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação. Publicação de artigos acadêmico- científicos, fomentando e 
facilitando o intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e internacional. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-
6538&lng=pt&nrm=iso 

 
Publicação de Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial – 
ABPEE. Difundir conhecimento em educação especial. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/index 

A Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (ISSN: 1982-873X) tem 
como missão divulgar pesquisas que tenham por objeto o processo ensino-
aprendizagem, resultante de uma ação reflexiva, crítica e inovadora para a 
atuação profissional do docente, auxiliando na produção de conhecimento e de 
novas estratégias pedagógicas. Publica artigos originais e de revisão (português, 
espanhol, inglês e francês) com periodicidade quadrimestral e fluxo de 
submissão e de publicação contínuo. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DA PRESENÇA 
https://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/index 

 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - RBEP 
http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/index 

 
REVISTA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO – RBIE 
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie 

 

The Brazilian Journal of Computers in Education - RBIE (ISSN: 1414-5685; 
online: 2317-6121), created in 1997, is a publication maintained by the Special 
Committee on Computers in Education (Comissão Especial de Informática na 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=pt&nrm=iso
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/index
https://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/index
http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/index
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie
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Educação 
- CEIE) of the Brazilian Computer Society (Sociedade Brasileira de Computação 
- SBC) in partnership with researchers and universities from Brazil and abroad. 

 
REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/index 

 
REVISTA CONTEXTO & EDUCAÇÃO 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/index 

 
REVISTA DE EDUCAÇÃO POPULAR 
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/index 

 

A Revista de Educação Popular, publicação quadrimestral da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (PROEXC), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
recebe textos, em fluxo contínuo, nas modalidades artigo, relato de experiência 
e comunicação que priorizem abordagens e análises sobre a produção (teórica 
e prática) nos campos da educação, da saúde e da cultura populares. 

 

REVISTA DEBATES EM EDUCAÇÃO 
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/index 

 

REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL 
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/dialogo 

 
REVISTA EDUCAÇÃO & POLÍTICAS EM DEBATE 
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/index 

 
REVISTA EDUCAÇÃO EM QUESTÃO 
http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/colecaocompleta.html 

 
REVISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
https://periodicos.ufsm.br/index.php/educacaoespecial/index 

 
A Revista Educação Especial tem como finalidade veicular somente artigos 
inéditos na área de Educação Especial, provenientes de pesquisas e práticas 
articuladas no campo. A Revista é organizada em sessões de Dossiê, Demanda 
Contínua, sendo que os três primeiros números do ano atendem à demanda do 
fluxo contínuo e o quarto número do ano é organizado na forma de Dossiê 
Temático. A revista tem o Português (Brasil)como   idioma   principal,   mas   os   
textos   podem   também   ser   escritos em inglês, espanhol e francês. 
 

 

https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/index
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/index
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/dialogo
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/index
http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/colecaocompleta.html
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REVISTA EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/ind 

 
REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO - REVEDUC 
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/issue/archive 

 
REVISTA ESPAÇO PEDAGÓGICO 
http://seer.upf.br/index.php/rep/index 

 

REVISTA ESTUDOS AVANÇADOS 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103- 
401420150001&lng=pt&nrm=iso 

 
REVISTA FILOSOFIA CAPITAL 

http://www.filosofiacapital.org/ojs-2.1.1/index.php/filosofiacapital/index 

 

A Revista é uma publicação independente que objetiva difundir e incentivar a 
produção científica acadêmica nas áreas: da filosofia, das artes e da educação, 
optando pela participação interativa dos colaboradores, tanto na abordagem 
como em relação aos objetos. Atualmente sua publicação tem periodicidade 
anual havendo a possibilidade de publicação em Edição Especial conforme 
demanda de artigos, sendo em versão on-line. A RFC possui número de registro 
no International Standard Serial Number - ISSN, 

 
seriada, tornando-o único e definitivo. O seu uso é definido pela norma 
técnica 

 
operacionalizado por uma rede internacional. No Brasil, o Instituto 
Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT atua como centro nacional. E 
atualmente a RFC pertence à lista de Periódicos da Qualis Capes B3. 

 

REVISTA HISTEDBR ON-LINE 
https://www.fe.unicamp.br/publicacoes/periodicos/histedbr/index 

 
A Revista ‘Ciências em Foco’ é uma publicação do “Grupo de Pesquisa FORMAR 
Ciências” da Faculdade de Educação da Unicamp. Tem como objetivo divulgar 
a produção acadêmica nas áreas da Educação em Ciências e da Educação 
Ambiental. Além de refletir sobre ensino de Ciências e de Educação Ambiental no 
contexto escolar, contribui para uma discussão mais ampla sobre Educação em 
Ciências em seus contextos atuais e de outros tempos e lugares. Veicula artigos 
inéditos e/ou traduzidos, estudos, resenhas, entrevistas, entre outro 

 

 

identificador aceito internacionalmente para individualizar o título de sua publicação 

internacional da International Organization for Standardization - ISO No 3297. O ISSN é 

http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/ind
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/issue/archive
http://seer.upf.br/index.php/rep/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-
http://www.filosofiacapital.org/ojs-2.1.1/index.php/filosofiacapital/index
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces
http://www.fe.unicamp.br/publicacoes/periodicos/histedbr/index
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=23400
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REVISTA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO - RHE 
https://seer.ufrgs.br/asphe/issue/archive 

 

A revista História da Educação é mantida pela Associação Sul-Rio-Grandense 
de Pesquisadores em História da Educação (Asphe) desde 1997, com 
periodicidade quadrimestral. Tem como finalidade disseminar conhecimentos 
relacionados à área de História e Historiografia da Educação. 

 
 
REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
http://revistas.uned.es/index.php/ried/index 

 
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia es una revista científica 
y de acceso abierto, revisada por pares ciegos y editada por la Asociación 
Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD). La RIED pretende 
la difusión internacional de los avances en la investigación e innovación dentro 
del ámbito de la enseñanza y aprendizaje abiertos, flexibles y a distancia, el e- 
learning y las tecnologías aplicadas a la educación. Su alcance es regional, 
iberoamericano (América Latina, España y Portugal). La RIED es una revista 
semestral (enero-junio, julio-diciembre), que no cobra tasas por envío de 
trabajos, ni tampoco cuotas por la publicación de sus artículos. 

 

REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana 

 

A Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação (RIAEE) é um espaço 
editorial para artigos relacionados à grande área de Educação, em seus vários 
temas: Filosofia e Historiografia da Educação; Política e Gestão de Unidades 
Educacionais; Pesquisa e Avaliação; Inovações Tecnológicas voltadas para a 
Educação; Formação do Educador, Trabalho Docente e Práticas Pedagógicas; 
Educação Sexual, Gênero e Valores; Escola Inclusiva e Educação Especial; 
Educação Básica; Educação Profissional e Técnica; Educação de Jovens e 
Adultos; Educação Superior; e Padrões de Internacionalização. Foi classificada 
como Qualis A2 em Educação 

 

REVISTA INTER-AÇÃO 
https://www.revistas.ufg.br/interacao/index 

 

A revista Inter-Ação, que circula desde 1975, é uma publicação quadrimestral da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG. Atualmente, está 
classificada como Qualis/Capes B1 e encontra-se indexada pelos seguintes 
indexadores: Edubase, Iresie, BBE CIBEC/INEP/MEC, IBICT/SEER, Latindex, 

https://seer.ufrgs.br/asphe/issue/archive
http://revistas.uned.es/index.php/ried/index
http://www.aiesad.org/
http://www.aiesad.org/
https://www.revistas.ufg.br/interacao/index
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Doaj, Clase, Educ@, Ulrich's Periodicals Directory e EZB (Electronic Journals 
Library). 

 

 
REVISTA INTERACÇÕES 
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/index 

 

 
REVISTA INTERFACES CIENTÍFICAS – EDUCAÇÃO 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/educacao/index 

 
REVISTA INTERSABERES 
https://www.uninter.com/intersaberes/ 
 

REVISTA LINGUAGEM & ENSINO 
http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/index 

 
REVISTA LINHAS 
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/index 

 

REVISTA LUGARES DE EDUCAÇÃO 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle/index 

 

A Revista Lugares de Educação disponível online é uma publicação semestral 
do Departamento de Educação do Centro de Ciências Humanas, Sociais e 
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Ela oportuniza edições futuras dos 
artigos que já estiverem prontos para publicação antes do prazo da sua 
periodicidade oficial. Qualis B 1 – ENSINO. 

 
REVISTA LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=
1645- 725020140002&lng=pt&nrm=iso 
 
 
 

A Interfaces Científicas – Educação é publicada trimestralmente pela Editora 
Universitária Tiradentes, da Universidade Tiradentes-SE, dedicando-se à publicação de 
dossiês temáticos, artigos acadêmico-científicos, resenhas, conferências e 
comunicações, fomentando e facilitando o intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e 
internacional. A revista publica textos originais de temáticas vinculadas a Educação e é 
destinada a professores e pesquisadores, assim como a estudantes pós-graduação 
Stricto Sensu, tendo como áreas de interesse - História, Sociedade e Pensamento 
Educacional; Formação de Educadores; Educação e Movimentos Sociais; Educação 
Ambiental; Educação e Comunicação; Educação, Práticas Culturais e Escolares 

http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/index
https://periodicos.set.edu.br/index.php/educacao/index
https://www.uninter.com/intersaberes/
http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/index
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/index
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle/index
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1645-725020140002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1645-725020140002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1645-725020140002&lng=pt&nrm=iso
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http://www.revistas.usp.br/paideia/issue/view/7306 

 
REVISTA PEDAGÓGICA 
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/index 

 

REVISTA PSICOLOGIA - TEORIA E PRÁTICA 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp/index 

 

REVISTA TRAMA INTERDISCIPLINAR 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/index 

 

ROTEIRO (JOAÇABA) 
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/issue/archive 
 

A Revista TRAMA Interdisciplinar é a revista científica quadrimestral do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente qualificada pela CAPES 
como um períodico B1. Estando indexadas nos seguintes indicadores: Latindex; 
EBSCO - Current Abstracts; TOC Premier; Fuente Académica; Fonte Acadêmica 

 
TEMAS EM EDUCAÇÃO 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rteo/index 

 

Criada em 1991, a Revista Temas em Educação (RTE) publicou seu primeiro 
número na versão online em 2010. Com publicação semestral, a RTE é uma 
Revista eminentemente acadêmica, organizada pelo Programa de Pós-
graduação em Educação da UFPB. Sua prioridade é pôr em circulação produções 
que resultem de estudos e pesquisa científicas. 

 
TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/index 

 
Teoria e Prática da Educação, ISSN 1415-837X (impresso) e ISSN 2237- 8707 
(on-line), é publicada quadrimestralmente pelo Departamento de Teoria e Prática 
da Educação da Universidade Estadual de Maringá-UEM, tem como objetivo 
proporcionar a pesquisadores, docentes e discentes de graduação e pós-
graduação de diferentes instituições nacionais e internacionais a oportunidade 
de divulgar resultados de pesquisas e experiências educativas. 

 
Esta revista está indexada em: INDEX PSI-PERIÓDICOS/PUC-RS – Porto 
Alegre-Brasil; Edubase (Faculdade de Educação (UNICAMP)–Brasil; Boletín de 
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Novedades del CREDI (OEI)–Espanha; Catálogo Colectivo-Base de Datos 
Bibliográfica CREDI (OEI)–Espanha; Clase-Citas Latino Americanas em Ciências 
Sociales e Humanidades (UNAM)–México; Base de Dados SIRPEP SBI/PUC–
Campinas–Brasil; Sumários de Periódicos em Educação (USP)– Brasil; 
Latindex; IRESIE-Base de Datos sobre Educación Iberoamericana 

 

TRAVESSIAS 
http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/issue/archive 

 
VIDYA – REVISTA ELETRÔNICA 
https://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/index 

 

Publicação semestral da Universidade Franciscana, inscrita no ISSN sob número 
0104- 270 X, na versão impressa, e sob número 2176-4603, na versão on line, a 
revista Vidya tem seu nome inspirado no sânscrito, cujos significados - 
conhecimento, sabedoria, educação - refletem a orientação humanística da 
instituição a que está vinculada. 

 

ZERO-A-SEIS 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/index 

 
A revista Zero-a-Seis ISSN 1980-4512, editada eletronicamente, é uma 
publicação semestral do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação na 
Pequena Infância - NUPEIN/CED/UFSC. Tem como objetivo, a divulgação da 
produção científica sobre a pequena infância de pesquisadores comprometidos 
com a luta por direitos e conquistas sociais básicas para a educação na infância 
e que, por meio de um diálogo disciplinar e teórico, contribuam para a 
consolidação de uma ciência da educação que tem como foco os processos 
educativos que envolvem as crianças pequenas considerando sua concretude 
social e cultural. É uma publicação de acesso livre, classificada como B2 no 
Qualis CAPES, pela área da Educação na avaliação 2013/2015. 
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