6.4.1 Lista de Periódicos Online
Além dos links apresentados acima, no site da FATEC-PR, também é
possível o acesso direto a periódicos online, clicando diretamente no endereço
do periódico.
A lista destes endereços de periódicos está mostrada a seguir.
LISTA DOS PERIÓDICOS DISPONIBILIZADOS PELA FACULDADE PARA O
CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL
1. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND
ENGINEERING
QUALIS: A2
O objetivo da Revista Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences é
publicar artigos de interesse permanente sobre pesquisas, avanços e projetos
relacionados à ciência e tecnologia em Engenharia Mecânica, que abrangem as
interfaces com outros ramos da engenharia, assim como Física, Produção e
Matemática Aplicada.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1678587820120006&lng=en&nrm=isso
2. GESTÃO & TECNOLOGIA DE PROJETOS
QUALIS: B4
É uma revista científica avaliada por pares e voltada à publicação de pesquisas
originais e práticas inovadoras relacionadas aos processos e tecnologias de projetos
de arquitetura, engenharia e construção (AEC).
ACESSO
http://www.iau.usp.br/index.php/revista-gt-projetos
3. CADERNOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
QUALIS: B5
Esta revista é uma publicação do Departamento de Engenharia de Estruturas da
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
(SET–EESC–USP).
ACESSO
http://cadernos.set.eesc.usp.br/issue/current
4. CIÊNCIA & ENGENHARIA
QUALIS: B3
A revista Ciência & Engenharia é publicada pela Universidade Federal de Uberlândia
- UFU e tem como objetivo difundir trabalhos técnicos científicos, do país e do
exterior, nas áreas de Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Química) Ciências
Físicas, Matemática, Química, e áreas correlatas, cujo conteúdo não tenha sido
publicado em outra revista.
ACESSO
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive

5. REVISTA SULAMERICANA DE ENGENHARIA ESTRUTURAL
QUALIS: B4
Publicação da ASAEE – Associação Sul-americana de Engenharia Estrutural.
ACESSO
http://www.upf.br/seer/index.php/rsaee/index
6. DYNA
QUALIS: B1
É um jornal de ciência em geral na área de ciências tecnológicas, fundada em 1933,
é o meio de expressão do trabalho na área de Engenharia, Ciência e Tecnologia,
Faculdade de Minas da Universidade Nacional da Colômbia, Medellín e
pesquisadores da área na Colômbia.
ACESSO
http://dyna.unalmed.edu.co/index.php
7. EXACTA
QUALIS: B5
É uma publicação científica de divulgação da produção de Ciências Exatas e da
Terra,
Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Criada em 2003,
ACESSO
http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta/issue/archive
8. REVISTA INGENIUM
Publicação da ordem dos engenheiros.
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-deinformacao/publicacoes/revistaingenium/
9. REVISTA CONHECER E CONSTRUIR
QUALIS: B2
Revista com informações sobre a formação acadêmica e a profissão de Engenheiro
e Tecnólogo.
ACESSO
http://www.unochapeco.edu.br/civil/downloads/revista-conhecer-e-construir
10. REVISTA CNT – TRANSPORTE ATUAL
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) foi fundada em 28 de janeiro de
1954. É uma entidade sindical de grau superior, sem fins lucrativos, que possui
sede no Brasil, em Brasília (DF) e atua em todo o território brasileiro
ACESSO
http://issuu.com/transporteatual
11. REVISTA ENGENHARIA
Engenharia, saneamento básico, transportes, infraestrutura, construção, rodovias,
ferrovias, metrôs, energia, indústria, tecnologia, inovação, saneamento,
comunicações etc.
ACESSO
http://www.brasilengenharia.com/portal/revista/edicoes-anteriores

12. CADERNOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
QUALIS: B5
Divulgação de produção científica e tecnológica relativa à Engenharia de Estruturas
no Brasil. Os Cadernos de Engenharia de Estruturas publicam artigos que
envolvem: pesquisa acadêmica, estado da arte, estudo de casos e relatórios
técnicos relevantes.
ACESSO
http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/cadernos_list.php
13. CERÂMICA
QUALIS: B2
Publicar contribuições originais de interesse na área de cerâmica, compreendendo
arte cerâmica, abrasivos, biocerâmicas, cerâmicas avançadas, cerâmica branca,
cerâmica de mesa, cerâmica eletroeletrônica, cerâmica estrutural, cerâmica
magnética, cerâmica nuclear, cerâmica óptica, cerâmica química, cerâmica
termomecânica, cerâmica vermelha, cimento, compósitos de matriz cerâmica,
materiais refratários, materiais de revestimento, matérias-primas, vidrados, vidros
e vitrocerâmicas, análise microestrutural, ciência básica, instrumentação, processos
de fabricação, síntese de pós, técnicas de caracterização etc.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0366691320130002&lng=pt&nrm=isso
14. REVISTA CONSTRUÇÃO METÁLICA
QUALIS: B4
Construção Metálica é uma publicação editada pela Associação Brasileira da
Construção Metálica desde 1991, com circulação controlada e dirigida aos
profissionais que atuam nos mais importantes segmentos consumidores em todo o
território nacional.
ACESSO
http://www.abcem.org.br/revista-construcao-metalica.php
15. TÉCHNE
QUALIS: B3
Informações tecnológicas e apoio aos profissionais na área da engenharia e
tecnológica.
ACESSO
http://techne.pini.com.br/cviewer/index.asp
16. REM – REVISTA DA ESCOLA DE MINAS
QUALIS: B1
Publicar artigos na área de Engenharia e servir como meio de divulgação aos
trabalhos técnico-científicos dos pesquisadores nacionais e estrangeiros da área.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0370446720130003&lng=pt&nrm=isso
17. REVISTA HABITARE
QUALIS: B1
ACESSO

Com recursos do Programa de Tecnologia de Habitação (Programa Habitare), da
FINEP, a rede de pesquisa ´Ciência, tecnologia e inovação para a melhoria da
qualidade e redução de custos da habitação de interesse social` executou a
avaliação de mais de 150 empreendimentos habitacionais populares em cinco
estados.
ACESSO
http://www.habitare.org.br/index_revista_editorial.aspx
18. MATERIALS RESEARCH
QUALIS: A1
Publicar trabalhos originais em pesquisas experimentais e teóricas, bem como
simulações em processamento, estrutura e propriedades dos materiais.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15161439&lng=pt&nrm=isso
19. SMART MATERIALS AND STRUCTURES
QUALIS: A1
Materiais e Estruturas Inteligentes é dedicada aos avanços técnicos em materiais
inteligentes, sistemas e estruturas, incluindo materiais, sensoriamento e atuação,
óptica e eletromagnetismo, estruturas, controle e processamento de informações.
ACESSO
http://iopscience.iop.org/0964-1726
20. CONCRETE INTERNATIONAL
QUALIS: B1
É a revista mensal do American Concrete Institute e é distribuída para os
engenheiros, arquitetos empreiteiros, fabricantes e técnicos responsáveis pelo
projeto, construção e teste de aplicações concretas, em todo o mundo. Muitos dos
leitores e colaboradores também da revista colaborar na elaboração de códigos e
normas ACI e, portanto, são líderes no avanço da concreto como um material de
construção.
ACESSO
http://www.concreteinternational.com/pages/index.asp
21. ACTA SCIENTIARUM. TECHNOLOGY
QUALIS: B2
A revista publica artigos originais em todas as áreas relevantes da Tecnologia,
incluindo Engenharias, Física, Química, Matemática, Estatística, Geociências e
Ciência da Computação.
ACESSO
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/actascitechnol/issue/current/showtoc
22.REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
QUALIS: B2
A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente é editada pelo Programa de PósGraduação 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.
ACESSO
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/issue/current
23.ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
QUALIS: B1
A publicação de contribuições técnicas e científicas originais como fazer com as
áreas de saneamento e meio ambiente, bem como suas interfaces.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413415220130003&lng=en&nrm=isso
24.REVISTA ELETRÔNICA DE MATERIAIS E PROCESSOS (REMAP)
QUALIS: B4
A Revista Eletrônica de Materiais e Processos (REMAP) é uma revista de divulgação
cientifica na área de materiais (cerâmicos, poliméricos, metálicos e materiais
compostos), envolvendo propriedades, processamento e aplicações.
ACESSO
http://www.dema.ufcg.edu.br/revista/index.php/remap/index
25.REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL
QUALIS: B3
Papéis de publicação originais de valor científico no campo da agricultura e
Engenharia Ambiental.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415436620130011&lng=
en&nrm=isso
26.LAPAC
O Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção foi
criado em janeiro de 2007 recursos da FAPESP e da CAPES, e é mantido por meio
de auxílios e bolsas dessas agências e do CNPq, FAEPEX-UNICAMP e SAE-UNICAMP.
Seu objetivo é estudar sistemas generativos de projeto, tecnologias 3D
(prototipagem rápida, fabricação digital e digitalização 3D), programação de
computadores e técnicas de automação, e suas aplicações na arquitetura, desde o
processo de projeto até a construção de edifícios
ACESSO
http://www.fec.unicamp.br/~lapac/publicacoes.htm
27.VERACIDADE
QUALIS: B5
Esse periódico cumpre o objetivo de divulgar a opinião de estudiosos,
pesquisadores, políticos e personalidades, enfocando temas de interesse e
relevância para a cidade, como meio ambiente, habitação, economia, cultura e
política. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de grande significado, em especial
para aqueles que, através do debate e do diálogo, objetivam refletir sobre questões
urbano-ambientais e construir soluções coletivas para os problemas que afligem a

nossa cidade nesse começo de século. Desse modo, essa revista aborda aspectos
de interesse do cidadão, com temas questões atuais e de grande importância para
a cidade.
ACESSO
http://www.veracidade.salvador.ba.gov.br/v7/index.php

28.JOURNAL OF URBAN AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (JUEE)
QUALIS: A1
Journal of Urban e Engenharia Ambiental (Juee) fornece um fórum para artigos
originais e para a troca de informações e pontos de vista sobre os
desenvolvimentos significativos em engenharia urbana e ambiental em todo o
mundo. O escopo da revista inclui: Recursos Hídricos e Gestão de Resíduos,
Construções e Meio Ambiente, Urbanismo, Transporte.
ACESSO
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/juee

29.OS URBANITAS
QUALIS: B5
Os Urbanitas publica trabalhos inéditos ou não (neste caso apenas se o periódico
onde foi publicado já tiver se esgotado e o Conselho editorial decidir pela relevância
de sua republicação on-line) sob a forma de artigos, resenhas de livros e matérias
diversas como entrevistas, desenhos, charges, poesia, contos, nos idiomas
português, espanhol, francês, inglês e italiano. É exigência única que os trabalhos
tenham como eixo central a cultura das sociedades urbanas complexas.
ACESSO
http://www.osurbanitas.org/osurbanitas/indexb.html
30.A REDES
QUALIS: B4
A REDES - Revista do Desenvolvimento Regional é uma publicação quadrimestral
do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de
Santa Cruz do Sul – RS/Brasil. Organizada e editada pelo Centro de Pesquisas em
Desenvolvimento Regional – CEPEDER, sua linha editorial tem como objetivo a
difusão do conhecimento sobre os processos de desenvolvimento social, econômico,
cultural, político-institucional e tecnológico que configuram o espaço regional.
ACESSO
http://online.unisc.br/seer/index.php/redes
31.REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicação da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em
Administração. É uma publicação Trimensal, publica artigos de desenvolvimento
teórico e trabalhos teórico-empíricos na área da Administração.
ACESSO
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
32.BAR. BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW
QUALIS: Circulação I Nível B

É um periódico eletrônico editado em língua inglesa para atender à necessidade de
ampliar e internacionalizar a difusão do conhecimento em administração produzido
pela comunidade científica brasileira. É uma revista eletrônica com escopo
internacional em termos de temas, público-alvo e Conselho Editorial.
ACESSO
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
33.ECONOMIA GLOBAL E GESTÃO (LISBOA)
QUALIS: Circulação I Nível SC
A EGG, publicação quadrimestral da ISCTE Business School, tem por temática
central a análise das tendências e problemas duma economia de mercado global em
transição.
ACESSO
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0873744420120003&lng=pt&nrm=iso
34.CADERNOS EBAPE.BR (FGV)
QUALIS: Circulação N Nível A
Periódico sobre a Administração Pública e de Empresas, da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.
ACESSO
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/issue/current
35.COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E GESTÃO
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicação do ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Revista
multidisciplinar de periodicidade semestral.
ACESSO
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0872966220080002&lng=pt&nrm=iso
36.GESTÃO E PRODUÇÃO (UFSCAR)
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicada quadrimestralmente pelo Departamento de Engenharia de Produção
(DEP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104530X20130003&lng=pt&nrm=iso
37.NOVOS ESTUDOS. CEBRAP
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Destina-se a publicação
de trabalhos científicos originais nas áreas de Sociologia, Política, Antropologia e
Humanas.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101330020130002&lng=pt&nrm=iso
38.ORGANIZAÇÕES RURAIS E AGROINDUSTRIAIS
QUALIS: Circulação N Nível A

Publicação semestral do Departamento
Universidade Federal de Lavras.
ACESSO
http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora
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39.PRODUÇÃO (SÃO PAULO)
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (PRO/EPUSP) e conta apoio da Fundação Carlos Alberto
Vanzolini (FCAV). A revista Produção é um veículo de divulgação dos trabalhos
acadêmicos na área da Engenharia de Produção
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103651320130003&lng=pt&nrm=iso
40. RAC ELETRÔNICA (ONLINE)
QUALIS: Circulação N Nível A
A RAE-eletrônica publicação quadrimensal da Associação Nacional dos Programas
de Pós-Graduação em Administração.
ACESSO
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3
41.RAE ELETRÔNICA
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicada pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de
São Paulo. A periodicidade da RAE-eletrônica é semestral.
ACESSO
http://rae.fgv.br/
42.RAUSP - eletrônica
QUALIS: Circulação N Nível A
Publicação semestral da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA – USP).
http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/v1n1/index.htm
43.CONTROLE E AUTOMAÇÃO
QUALIS: B1
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTOMÁTICA (SBA) FEEC – Unicamp. O
objetivo é o de promover no Brasil a ciência e a tecnologia de controle automático
no seu mais amplo sentido, em todos os sistemas, sejam eles físicos, biológicos,
sociais e econômicos. A história da Sociedade Brasileira de Automática tem sido de
persistente progresso quantitativo desde sua constituição em 1975, aliado a uma
admirável constância de qualidade intelectual: o número de associados tem sido
crescente e congressos bianuais realizam-se, com critérios rigorosos e métodos
para seleção de trabalhos.
ACESSO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso
44.IBEROAMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
QUALIS: B4

O Iberoamerican Journal of Industrial Engineering (IJIE) é um periódico semestral e
tem como missão contribuir para a disseminação do conhecimento na área de
Engenharia Industrial e áreas correlatas, mediante a divulgação de artigos
científicos.
ACESSO
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE
45.INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION
QUALIS: B2
O jornal Ibero-americano de Engenharia Industrial (IJIE) é um periódico semestral
atuando na área de Engenharia Industrial e áreas correlatas, mediante uma
divulgação de artigos científicos.
ACESSO
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/index
46.PESQUISA OPERACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO
QUALIS: B4
Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento publica trabalhos teóricos e aplicados
relativos a qualquer das subáreas da PO, assim como revisões bibliográficas sobre
tópicos de interesse e trabalhos sobre a história ou metodologia da PO. São
publicados trabalhos escritos em português, espanhol, inglês. A submissão de um
texto implica que a sua publicação foi aprovada por todos os coautores, se for o
caso, bem como pelas autoridades responsáveis da instituição em que o trabalho
foi realizado e que o(s) autor(es) estará(ão) implicitamente cedendo seus direitos à
SOBRAPO e afirmando que eventuais direitos autorais de terceiros não estão sendo
violados. O(s) autor(es), entretanto, permanece(m) responsável(is) pelo conteúdo
do artigo publicado na revista.
ACESSO
http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento
&page=issue&op=current
47. THE
JOURNAL
OF
MICROWAVES,
OPTOELECTRONICS
AND
ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS (JMOE)
QUALIS: B2
Published by the Brazilian Microwave and Optoelectronics Society (SBMO) and
Brazilian Society of Electromagnetism (SBMag), is a professional, refereed
publication devoted to disseminating technical information in the areas of
Microwaves, Optoelectronics, Photonics, and Electromagnetic Applications.
ACESSO
http://www.jmoe.org/site-issues
48.SEMINA: CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
QUALIS: B2
A Revista Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas é uma publicação semestral de
divulgação científica e tecnológica vinculada à Universidade Estadual de Londrina.
Publica artigos originais e artigos de revisão (tutoriais), voltados às Ciências Exatas
e da Terra, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo.
ACESSO
http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel

49.REVISTA PESQUISA & DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
QUALIS: B3
A revista Pesquisa & Desenvolvimento Engenharia de Produção destina-se à
publicação de trabalhos originais relacionados com a Engenharia de Produção.
Entende-se como áreas da Engenharia de Produção pertencentes a nossa linha
editorial (áreas da ABREPRO):
ACESSO
http://www.revista-ped.unifei.edu.br/edicao_atual.htm
50.REVISTA DE INFORMÁTICA TEÓRICA E APLICADA - RITA
QUALIS: B2
A Revista de Informática Teórica e Aplicada - RITA, é editada sob a
responsabilidade do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, e visa publicar trabalhos que mostrem o estado da arte e tendências da
área de Informática e suas aplicações, servindo também como um fórum para
discussões de projetos em desenvolvimento nas universidades e centros de
pesquisa, bem como de seus resultados e perspectivas de aplicação. Com
periodicidade normal semestral, a RITA também serve como veículo de divulgação
de trabalhos selecionados em eventos através de seções especiais. Sua
abrangência é, basicamente, a comunidade Íbero-latino americana, com matérias
aceitas em português, espanhol e inglês.
ACESSO
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index
51.JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & INNOVATION
QUALIS: B2
Journal of Technology Management & Innovation (JOTMI) is a quarterly online,
international, peer-reviewed journal published by the Facultad de Economía y
Negocios, Universidad Alberto Hurtado. The objectives of JOTMI are to develop,
promote and coordinate the science and practice of Technology Management &
Innovation. It also aims to help professionals that are working in fields as,
engineering and business educators and policy-makers to contribute, to
disseminate information and to learn from each other's work. In particular, the
journal will focus on the managerial issues and challenges (and ways to address
them) brought about by the protagonism of the global technological advancement.
ACESSO
http://www.jotmi.org/index.php/GT/index

52.REVISTA IBEROAMERICANA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
QUALIS: A2
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Centro de Estudios sobre
Ciencia, Desarrollo y Educación Superior - REDES (Argentina) y el Instituto
Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de
Salamanca (España)
ACESSO
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=18500013&lng=es&nrm=iso

