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ESPECIALIZADOS 

  



 

 

LISTA DE PERIÓDICOS WEB 

ESPECIALIZADOS 

 

• ÁREA: PSICOLOGIA 
 

1 - REVISTA POLI - SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO 

A Revista POLI - Saúde, educação e trabalho é uma iniciativa que, mais do que informar, 

visa contribuir para a formação dos sujeitos - profissionais, estudantes, professores, 

gestores - que atuam na interface entre essas três áreas. Desenvolvida por uma instituição 

pública, ela não tem foco exclusivamente institucional: é um jornalismo público a serviço 

do fortalecimento da Educação Profissional em Saúde.   

Acesso: https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-assinatura-da-revista-poli-saude-

educacao-e-trabalho 

 

→TIPO: Periódico por assinatura: entre em contato com biblioteca da FACCREI para obter 

informações de acesso. 

 

2 – DIÁRIO DE PERNAMBUCO 

Ninguém entende tão bem de notícia quanto o Diário de Pernambuco. Afinal, são 196 anos 

de existência, sempre comprometido com a verdade e com o conteúdo que oferece aos 

seus milhares de leitores. Nosso jornal também está presente nas redes sociais ocupando 

o topo da liderança, em número de curtidores, entre todos os veículos de comunicação do 

Nordeste. 

 

Acesso: https://www.assineodiario.com.br/assinaturas/DigitalProfSaude.php 

 

→TIPO: Periódico por assinatura: entre em contato com biblioteca da FACCREI para obter 

informações de acesso. 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-assinatura-da-revista-poli-saude-educacao-e-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-assinatura-da-revista-poli-saude-educacao-e-trabalho


 

 

3– REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA 

Trends in Psychology/Temas em Psicologia é uma publicação trimestral da Sociedade 

Brasileira de Psicologia. Se destina à divulgação de trabalhos originais na área de 

Psicologia, como estudos empíricos, históricos, teóricos e conceituais, relatos de 

experiência profissional, revisões críticas da literatura, notas técnicas e cartas aos 

editores. Destina-se a estudantes, profissionais e pesquisadores da Psicologia e áreas 

afins. 

 

ISSN 1413-389X  

ACESSO: http://www.temasempsicologia.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=19 

 

4– FRACTAL: REVISTA DE PSICOLOGIA 

A Fractal: Revista de Psicologia tem como objetivo a divulgação e discussão da 

produção acadêmica e científica. Trata-se de reconhecer a necessidade de 

coexistência entre as diferentes vertentes de pesquisa no campo da psicologia, 

alimentando o debate constante como forma de incentivo à produção científica. Ao 

mesmo tempo, visa estimular o diálogo com diferentes áreas do conhecimento, cujos 

temas acusem atravessamentos com os estudos da subjetividade. 

 

ISSN 1984-0292 

QUALIS: B1 

ACESSO: http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/index 

 

5 – PSICOLOGIA REVISTA 

Psicologia Revista, revista da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, visa 

apresentar a produção de conhecimentos em Psicologia; estimular o intercâmbio entre 

pesquisadores; favorecer o debate e o confronto entre idéias, técnicas, teoria e 

pressupostos presentes nas diferentes abordagens psicológicas; permitir a divulgação 

de posições originais e dar espaço a articulação de produção com questões trazidas pela 

contemporaneidade, especialmente as que se relacionam à realidade brasileira. É um 

Periódico Semestral indexado pelo LILACS. Publica artigos originais, tanto de autores 

http://www.temasempsicologia.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=19
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/index


 

nacionais, quanto estrangeiros que se enquadrem nas seguintes categorias: relatos de 

pesquisa, artigos teóricos, revisões da literatura e relato de experiencias de ensino, 

serviço ou extensão. 

 

ISSN 1413-4063  

ACESSO: https://revistas.pucsp.br/psicorevista 

 

6 – PSICOLOGIA EM REVISTA 

Psicologia em Revista, periódico da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), abre-se às diversas tendências teóricas e às 

mais variadas práticas, clássicas ou emergentes, vigentes nos campos da Psicologia. 

Publicação quadrimestral, objetiva 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. Assim, procura abranger o maior 

número possível de interessados, sejam pesquisadores e profissionais da Psicologia e 

áreas afins, da academia ou não, alunos de cursos de graduação e pós- graduação em 

Psicologia ou não, brasileiros e estrangeiros. Periódico bilíngüe, português/espanhol, 

só traduz os textos em inglês e francês. 

 

ISSN 1678-9563  

ACESSO: http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista 

 

7 – REVISTA E-PSI 

A Revista E-PSI (ISSN 2182-7591, Peer Review, Open Access) é uma revista científica 

eletrónica portuguesa, que foi fundada em Maio de 2011 pelos Psicólogos Pedro 

Armelim Almiro e Catarina Marques-Costa com o intuito de divulgar trabalhos 

científicos relevantes nas áreas da PSICOLOGIA, da EDUCAÇÃO e da SAÚDE. 

 

ISSN 2182-7591  

ACESSO: https://revistaepsi.com/ 

 

8 – PSICOLOGIA EM ESTUDO 

Psicologia em Estudo. ISSN 1413-7372 (impresso) e ISSN 1807-0329 (on-line), é 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista


 

publicada trimestralmente pelo Departamento de Psicologia da Universidade Estadual 

de Maringá. A revista publica textos originais sobre temáticas na área de Psicologia e 

nas suas interfaces com as Ciências Humanas e as Ciências da Saúde, problematizando 

a realidade atual, contribuindo para a prática em Psicologia e promovendo o 

desenvolvimento teórico. Do ponto de vista metodológico, a revista Psicologia em 

Estudo publica artigos que se pautem exclusivamente na perspectiva qualitativa, ou que 

articulem métodos qualitativos com quantitativos. Publica artigos de diferentes 

abordagens da Psicologia, desde que bem fundamentados teórica e 

metodologicamente 

 

ISSN 1807-0329  

ACESSO: http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud 

 

9 – REVISTA PSICOLOGIA EM PESQUISA 

Psicologia em Pesquisa é um periódico eletrônico semestral (junho e dezembro) do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e tem como público alvo pesquisadores, docentes e profissionais de psicologia e 

demais áreas correlatas. Sua atual classificação no QUALIS é B1. Seu objetivo principal 

é promover a produção e a divulgação do conhecimento científico no campo da 

Psicologia e de suas áreas afins. Para tanto, prioriza a publicação de artigos originais 

que relatam os resultados de pesquisas empíricas ou teóricas. Também são publicadas 

outras comunicações científicas originais como, por exemplo, revisão de literatura, 

ensaio teórico, resenha, entrevista, relato de experiência, que tenham 

relevância para Psicologia e suas áreas correlatas 

 

ISSN 1982-1247 

QUALIS: B1 

ACESSO: http://www.ufjf.br/psicologiaempesquisa/ 

 

10 – PSICOLOGIA EM ESTUDO 

A revista Psicologia em Estudo publica textos originais sobre temáticas na área de 

Psicologia e nas suas interfaces com as Ciências Humanas e as Ciências da Saúde, 

problematizando a realidade atual, contribuindo para a prática em Psicologia e 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud
http://www.ufjf.br/psicologiaempesquisa/


 

promovendo o desenvolvimento teórico. Do ponto de vista metodológico, a revista 

Psicologia em Estudo publica artigos que se pautem exclusivamente na perspectiva 

qualitativa, ou que articulem métodos qualitativos com quantitativos. Publica artigos 

de diferentes abordagens da Psicologia, desde que bem fundamentados teórica e 

metodologicamente. 

 

ISSN 1807-0329 

QUALIS: B2 

ACESSO: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

7372&lng=pt&nrm=iso&rep 

 

11 – REVISTA DE PSICOLOGIA DA IMED 

IMED Psychology Journal is an electronic issue edited and published by IMED Psychology 

School. The Journal has semestral issues, and its mission is to disseminate psychological 

research finds from Brazil and other countries. 

 

ISSN 2175-5027 

QUALIS: B3 

ACESSO: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistapsico 

 

12 – PSICOLOGIA ARGUMENTO 

A Revista Argumento é uma publicação trimestral do curso de graduação em Psicologia 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Atualmente disponível somente 

online, vem divulgando desde 1982 pesquisas e novos estudos visando colaborar com 

a atuação e formação de psicólogos e profissionais de áreas afins. Atendendo ao 

avanço da Psicologia, a Revista Argumento visa à integração e à interdisciplinaridade, 

compreendendo a Psicologia como uma disciplina voltada para a diversidade e para a 

articulação de áreas e conhecimentos. 

 

ISSN 1980-5942  

ACESSO: http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa?dd99=about 

 

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa?dd99=about


 

13 – REVISTA DE PSICOLOGIA E SAÚDE 

A Revista Psicologia e Saúde está avaliada com Qualis B3 pela Capes é um periódico 

eletrônico quadrimestral, do Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia da 

Universidade Católica Dom Bosco que publica artigos originais relacionados aos 

diversos campos teórico-metodológicos da Psicologia em interface com as Ciências da 

Saúde, nomeadamente, a Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Educação 

Física, Nutrição, Terapia Ocupacional, Serviço Social. Objetiva difundir e promover 

conhecimento científico frente as problemáticas contemporâneas do comportamento 

humano e promoção da saúde, promovendo o desenvolvimento da Psicologia como 

disciplina e prática profissional. 

 

ISSN 2177-093X 

QUALIS: B3 

ACESSO: http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/ 

 

14 – PSICOLOGIA & SOCIEDADE 

A revista Psicologia & Sociedade utiliza para publicação o Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER). 

O SEER foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT) baseado no software desenvolvido pelo Public Knowledge Project 

(Open Journal System) da University of British Columbia. 

 

QUALIS: B3 

ACESSO: http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs/ 

 

15 – REVISTA PSICOLOGIA EM FOCO 

A Revista Psicologia em Foco (ISSN 2318-9738) destina-se à publicação de trabalhos 

técnico-científicos de professores, profissionais e alunos envolvidos em estudos e 

práticas produzidas na área da Psicologia. Tem por finalidade contribuir para a 

produção, divulgação e utilização do conhecimento produzido no âmbito da Psicologia. 

A Revista é lançada semestralmente e se propõe a publicar artigos, relatos de 

experiência, ensaios e revisões inéditas, com reflexões de caráter inovador. 

 

http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/
http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs/


 

ISSN 2318-9738 

QUALIS: B1 

ACESSO: http://revistas.fw.uri.br/index.php/psicologiaemfoco 

 

16 – MUDANÇAS PSICOLOGIA DA SAÚDE 

Mudanças em Psicologia da Saúde é um periódico destinado a divulgar conhecimento 

sobre Psicologia da Saúde e áreas afins. Destina-se a um público leitor interessado nos 

mais diversos aspectos da saúde humana. 

 

ISSN 2176-1019  

ACESSO: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/MUD 

 

17 – ESTUDO DE PSICOLOGIA 

Estudos de Psicologia é uma revista trimestral, do programa de Pós-Graduação em 

Psicologia do Centro de Ciências da Vida, da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas. Fundada em 1983, incentiva contribuições da comunidade científica 

nacional e internacional com o objetivo de promover e divulgar o conhecimento 

científico na área de Psicologia, por meio da publicação de artigos originais que 

representem contribuições relevantes para a área da Psicologia. Publica também 

artigos teóricos, revisões da literatura e estudos de caso, bem como resenhas que 

apresentem avanços para a área da Psicologia como ciência e profissão. 

 

ISSN 1982-0275 

QUALIS: A1 

ACESSO: http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/estudos 

 

18 – REVISTA DE PSICOLOGIA: UNIVERSIDAD DE CHILE 

La Revista de Psicología es editada por el Departamento de Psicología de la Universidad 

de Chile desde el año 1990. Todos los artículos publicados durante estos 26 años de 

historia están disponibles de manera gratuita en esta página web.MisiónDesde la 

psicología, y con la perspectiva de contribuir al diálogo con otras disciplinas, se busca la 

difusión de artículos originales resultantes de proyectos de investigación, que aborden 

problemáticas contemporáneas relevantes, relativas a los tópicos generales de 

http://revistas.fw.uri.br/index.php/psicologiaemfoco
http://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/MUD
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/estudos


 

subjetividad, sociedad, cultura y comportamiento, que den cuenta de los avances en 

distintos campos de la disciplina, tales como psicología social, educacional, comunitaria, 

jurídica, organizacional, clínica y de la salud, neurociencias, evaluación, psicometría y 

metodologías de investigación psicosocial cuantitativas y cualitativas. 

 

ISSN 0719-0581  

ACESSO: http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/index 

 

19 – PSICOLOGIA EM FOCO 

A Revista Psicologia em Foco administrada pela Faculdade Pío Décimo, teve seu 

lançamento no ano de 2008, porém por motivos técnicos suas atividades foram 

temporariamente paralisadas em 2010. No ano corrente a revista foi reativada e dois 

volumes estão disponíveis para consulta e pesquisa. Neste momento o periódico 

encontra-se sob nova administração e pretende retomar os trabalhos, mantendo o 

compromisso com a pontualidade e periodicidade nas edições. Que com a mudança 

na administração veio acompanhada de mudança de periodicidade nas edições, que 

passarão a ser anuais. 

 

ISSN 2175-0734 

QUALIS: A1 

ACESSO: http://periodicos.piodecimo.edu.br/online/index.php/psicologioemfoco 

 

20 – FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA 

Publicação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia e Psicologia 

Fenomenológica (GEPFPF) do Centro de Ciências Humanas (CCH) da UFMA Missão: 

Destina-se à publicação de artigos, ensaios, resenhas e resultados de pesquisas 

(concluídas ou parciais de pesquisas em andamento) produzidos por docentes, 

discentes (devidamente orientados por um professor) e pesquisadores da UFMA e de 

outras instituições de ensino nacionais e internacionais que tenham como ponto de 

encontro as interfaces entre a fenomenologia, as filosofias da existência e a teoria 

crítica. 

Os trabalhos devem ser inéditos e admite resenhas de obras clássicas e recentes (de 

no máximo três anos que ainda não tenham sido publicadas em outro periódico) e 

http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/index
http://periodicos.piodecimo.edu.br/online/index.php/psicologioemfoco


 

entrevistas. 

 

ISSN 2317-7128 

QUALIS: B2 

ACESSO: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol/ 

 

21 – REVISTA DE PSICOLOGIA DA UNESP 

A criação de uma revista que representasse o curso de Psicologia da Faculdade de 

Ciências e Letras de Assis como um todo tem sido uma intenção acalentada por longo 

tempo. O programa de Pós-graduação ";;;;Psicologia e Sociedade";;;; proporcionou 

uma relação mais sólida entre os três departamentos do curso, o que tornou possível 

a concretização desse desejo comum. Assim, comemoramos a unificação das 

duas revistas do curso: a Perfil, do Departamento de Psicologia Clínica e a Vertentes, 

do Departamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar. Essas revistas, durante 

anos, foram mantidas pelos esforços dos professores desses departamentos, que aqui 

parabenizamos e agradecemos. 

 

ISSN 1984-9044  

ACESSO: http://revpsico.assis.unesp.br/revpsico/index.php/revista 

 

22 – PSICOLOGIA & SABERES 

Psicologia & Saberes é uma publicação que coroa o esforço dos docentes do curso de 

psicologia do Cesmac em realizar um debate científico amplo. No entanto, este 

periódico é um registro que vai além disto, pois é um espaço que institui um diálogo 

entre a subjetividade do conhecimento psicológico e os diversos saberes das outras 

ciências que também contribuem para o desenvolvimento de uma interdisciplinaridade 

cada vez mais premente na cultura acadêmica brasileira. Este periódico determina um 

campo que faz irromper a discussão e a postura crítica que a ciência de forma geral 

necessita para instigar o desenvolvimento social. 

 

ISSN 2316-1124  

ACESSO: http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/psicologia 

 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol/
http://revpsico.assis.unesp.br/revpsico/index.php/revista
http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/psicologia


 

23 – REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA 

La Revista Latinoamericana de Psicología (RLP) es una publicación cuatrimestral de 

acceso abierto de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. La RLP acepta evaluar 

trabajos que correspondan a una de las siguientes categorías: artículos originales (con 

información empírica y novedosa) de diversos campos de la psicología 

(independientemente de la metodología empleada) o revisiones sistemáticas de tipo 

cualitativo o cuantitativo. Eventualmente estaría interesada en evaluar trabajos que 

desarrollen herramientas o software relacionado con la psicología, artículos originales 

sobre metodología y estudios que evalúen la psicología desde la cienciometría. 

 

ISSN 0120-0534 

QUALIS: A1 

ACESSO: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-latinoamericana-psicologia-205 

 

24 – REVISTA TEMAS EM PSICOLOGIA 

A revista Temas em Psicologia / Trends in Psychology, publicação da Sociedade 

Brasileira de Psicologia, passou de QUALIS B2 para QUALIS A2 no sistema CAPES de 

avaliação. Este é um salto qualitativo importante para a revista, inserindo-a entre os 

principais periódicos científicos de Psicologia do Brasil. A publicação recebe, desde 

1993, artigos científicos das mais variadas áreas da Psicologia. 

 

ISSN 1413-389X 

QUALIS: A2 

ACESSO: http://www.sbponline.org.br/2015/09/revista-temas-em-psicologia-agora-

e- qualis-a2-no-sistema-capes 

 

25 – REVISTA PSICOLOGIA ENSINO & FORMAÇÃO 

É com satisfação que a diretoria da ABEP, contando com o trabalho da equipe editorial 

da Revista Psicologia: Ensino e Formação, entrega para a comunidade mais um exemplar 

de sua revista. É preciso destacar que este exemplar inaugura um novo momento do 

periódico. Contando com o apoio do CRP06, para o qual a diretoria deseja registrar seu 

profundo agradecimento, a revista passou por um processo de revitalização visual e 

editorial cujas primeiras mudanças podem ser notadas a partir deste volume. Entre as 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-latinoamericana-psicologia-205
http://www.sbponline.org.br/2015/09/revista-temas-em-psicologia-agora-e-
http://www.sbponline.org.br/2015/09/revista-temas-em-psicologia-agora-e-


 

inovações inauguradas por este volume 7, número 1, encontram-se a nova identidade 

visual – capa e artigos – a adoção das normas APA e atualização das orientações e a 

inclusão de DOI nos textos. 

 

ISSN 2179-5800  

ACESSO: http://www.abepsi.org.br/revista-psicologia-ensino-formacao-volume-07-

no- 01/ 

 

26 – REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EM PSICOLOGÍA 

La Revista Mexicana de Investigación en Psicología (RMIP) es el órgano oficial del 

Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP) y es auspiciada por el Centro 

Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Es una revista de 

periodicidade semestral, que se publica los meses de junio y diciembre de manera 

impresa (ISSN: 2007-0926) y digital (ISSN: 2007-3240). Los objetivos y sistemas 

editoriales de cada uno de los números de la RMIP son diferentes, pero ambos 

comparten el acceso libre (Open Access Journal [OAJ]), por lo que cualquier persona 

interesada puede descargar los artículos a su computadora, lo que favorece que sean 

más leídos y citados que los artículos de revistas con un costo 

 

ISSN 2007-3240 

QUALIS: 

ACESSO: http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/#inicio 

 

27 – REVISTA PSICODOM 

A 15ª edição da Revista PsicoDom está pronta para compartilhar produções nacionais e 

do curso de Psicologia da Faculdade Dom Bosco que poderão atualizar e contribuir para 

a formação de alunos, profissionais da Psicologia e de áreas afins. O primeiro artigo 

investiga o projeto de vida de trabalhadores de um hospital público. Descreve as 

dificuldades, os sonhos e as expectativas dos participantes e a partir de uma perspectiva 

crítica, analisa as influências do cenário sócio histórico na trajetória dos profissionais. 

 

ISSN 1983-7410 

QUALIS: 

http://www.abepsi.org.br/revista-psicologia-ensino-formacao-volume-07-no-
http://www.abepsi.org.br/revista-psicologia-ensino-formacao-volume-07-no-
http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/#inicio


 

ACESSO: http://www.dombosco.sebsa.com.br/faculdade/revista_psicodom/ 

 

28 – REVISTA PSICOLOGIA USP 

Psicologia USP é uma publicação semestral do Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo (IP-USP), publicada sempre em junho e dezembro. 

Editada desde 1990, a revista divulga artigos que reflitam o amplo espectro das 

preocupações atuais dos pesquisadores e os debates mais significativos que se travam 

nas áreas de fronteira das ciências humanas e biológicas. A revista publica artigos de 

reflexão e ensaios com ênfase a tópicos clássicos da Psicologia como Memória, Família, 

Consciência, Inconsciente e Alteridade. 

Psicol. USP é a abreviatura do título da revista para ser usada em referências, 

bibliografias, notas de rodapé e legendas bibliográficas 

 

ISSN 1678-5177  

ACESSO: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103- 

6564&lng=pt&nrm=iso 

 

29 – REVISTA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

ISSN 1818-1023 

QUALIS: A1 

ACESSO: http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista 

 

30 – REVISTA BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO ESPORTE 

La Revista Internacional de Psicología es una revista arbitrada semestral de acceso 

abierto, cuya misión es dar a conocer las últimas investigaciones en el campo de la 

Psicología en los países de habla hispana. Además, ofrece al lector monografías sobre 

temas específicos, en donde se revisan problemas de investigación para desarrollar 

futuras investigaciones. Ahora estamos ofreciendo reseñas de libros y resúmenes de 

tesis de posgrado. Tenemos más de 15 años de estar ofreciendo artículos arbitrados 

cumpliendo con los criterios de calidad científicos requeridos a nivel internacional. 

http://www.dombosco.sebsa.com.br/faculdade/revista_psicodom/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista


 

 

ISSN 1981-9145 

QUALIS: B1 

ACESSO: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBPE 

 

31 – REVISTA ALETHEIA 

A Revista Aletheia é quadrimestralmente editada pelo curso de Psicologia da Universidade 

Luterana do Brasil. Classificada em 2005 e em 2007 pela ANPEPP como Nacional A, em 2009 

como B1 e em 2012 como B2, publica artigos originais relacionados à psicologia pertencentes 

às seguintes categorias: artigos de pesquisa, artigos de atualização, resenhas e comunicações. 

Desde a sua criação, em 1995, através de publicações semestrais, a Revista está na sua 30ª 

edição. Em todas as edições, a revista é enviada a outras universidades onde existem cursos de 

Psicologia. Até o presente momento, já conta com 124 permutas que se encontram na 

Biblioteca Central da Ulbra. A revista é distribuída, também, para diferentes universidades, 

conforme listagem anexada à avaliação da ANPEPP. 

A partir de 2010 sua edição é somente online. 

 

ISSN 1981-1330 

QUALIS: B2 

ACESSO: 

http://www.ulbra.br/canoas/graduacao/presencial/psicologia/bacharelado/aletheia 

 

32 – ANALYTICA REVISTA DE PSICANÁLISE 

A Revista Brasileira de Psicologia do Esporte (RBPE) já existe há mais de oito anos e 

estava na base da PEPSIC – USP. É uma revista da Associação Brasileira de Psicologia 

do Esporte (Abrapesp) que tem por objetivo ser um espaço de reflexão, de crítica, de 

debate e de divulgação do que se faz na Psicologia do Esporte na atualidade, 

publicando artigos originais nessa área. É a única revista especifica de Psicologia do 

Esporte do Brasil. 

http://www.ulbra.br/canoas/graduacao/presencial/psicologia/bacharelado/aletheia


 

 

 

ISSN 2316-5197 

QUALIS: 

ACESSO: http://www.ufsj.edu.br/analytica/ 

 

30 – REVISTA PSICOPEDAGOGIA 

Tem por objetivo publicar artigos inéditos na área de psicopedagogia, em especial: 

resultados de pesquisa de caráter teórico/empírico; revisões críticas da literatura de 

pesquisa educacional temática ou metodológica e reflexões críticas sobre experiências 

pedagógicas que ampliem e aprofundem o conhecimento na área e que não tenham 

sido publicados em outros periódicos. A Revista Psicopedagogia utiliza as normas 

Vancouver. 

 

ISSN 0103-8486 

QUALIS: 

ACESSO: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8486 

 

 
  

Analytica é um periódico cientifico semestral do núcleo de pesquisa e Extensão em 

Psicanálise (Nupep) da Universidade Federal de São João Del-Rei. Seu objetivo é pulicar 

investigações desenvolvimento teóricos, relatos de pesquisa, debates, entrevistas e 

resenhas que contenham análises, críticas e reflexões sobre temas, fatos e questões a 

partir do referencial psicanalítico. Publica também artigos voltados à interlocução entre 

a psicanálise e outros campos do saber, como a filosofia e as ciências sociais, igualmente 

dedicados ao pensamento sobre a sociedade e a cultura 

http://www.ufsj.edu.br/analytica/
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8486


 

• ÁREA: ODONTOLOGIA 
 

1 - DENTAL PRESS  

Journal of Orthodontics, Clínica de Ortodontia 

A Dental Press está há mais de 20 anos formando e informando profissionais de 

odontologia do mundo todo. 

ISSN 2176-9451 

  

Acesso: https://www.dentalpress.com.br/portal/ 

 

→TIPO: Periódico por assinatura: entre em contato com biblioteca da FACCREI para obter 

acesso. 

 

2- Rev@Odonto 

A Rev@Odonto é uma das plataformas mais conhecidas quando o assunto é revista de 

odontologia, e reúne um número vasto de publicações que passam pela avaliação de 

editores científicos especialistas na área. 

O site conta com artigos pertencentes à base de dados da Bibliografia de Odontologia 

(BBO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação e Ciências da Saúde 

(LILACS). 

Uma característica que torna a plataforma tão popular entre os acadêmicos de 

odontologia é que ela é digital e de livre acesso, o que permite que informações sejam 

facilmente encontradas. 

Na Rev@Odonto, você encontra tanto artigos como periódicos. O primeiro tipo de 

publicação pode ser acessado por meio de índice de autores, assuntos ou artigos. Assim, 

é mais fácil encontrar o que procura e, até mesmo, descobrir novos materiais. 

Já os periódicos podem ser encontrados por lista alfabética, por assunto ou títulos. 

 

Acesso: http://revodonto.bvsalud.org/ 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

https://www.dentalpress.com.br/portal/
http://revodonto.bvsalud.org/


 

3- Revista Brasileira de Odontologia 

A Revista Brasileira de Odontologia já tem uma longa história dentro da academia, pois foi 

fundada em 1943 e é uma publicação editada pela própria Associação Brasileira de 

Odontologia da seção Rio de Janeiro. Ela é composta por revisões de literatura, 

comunicações breves, cartas ao editor e outros materiais relacionados à área. 

A revista segue o modelo de publicação contínuo, ou seja, assim que os artigos são 

aprovados pelos pareceristas, eles são publicados, sem necessidade de esperar o 

lançamento de uma nova edição. O acesso é aberto e todos os materiais ficam disponíveis 

online. 

No site, você encontra a opção de ler a revista atual mas, se desejar ver os números 

passados, eles também estão disponíveis na plataforma. 

Um ponto muito interessante sobre a Revista Brasileira de Odontologia é que ela permite 

que leitores façam um cadastro e recebam na caixa de entrada o sumário a cada nova 

edição. Uma ótima opção para quem quer ficar sempre antenado nas novidades do 

universo das pesquisas científicas! 

 

Acesso: https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

4- Revista de Odontologia da Unesp 

A Revista de Odontologia da Unesp é uma publicação que você deve ficar sempre de olho. 

Ela foi fundada em 1979 com a união da Revista da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba, da Revista da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara e da Revista 

de Odontologia de São José dos Campos. 

A publicação dá espaço a artigos científicos produzidos por alunos de graduação e pós-

graduação e divulga materiais inéditos de pesquisa básica e aplicada. 

As edições são publicadas bimestralmente e, no site, você pode ver as versões mais 

recentes, assim como as mais antigas, na opção “Acervo”. 

 

Acesso: https://www.revodontolunesp.com.br/ 

 

 

https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo
https://www.revodontolunesp.com.br/


 

→TIPO: Acesso livre. 

 

5- Revista Brasileira de Odontologia 

A Revista Brasileira de Odontologia já tem uma longa história dentro da academia, pois foi 

fundada em 1943 e é uma publicação editada pela própria Associação Brasileira de 

Odontologia da seção Rio de Janeiro. Ela é composta por revisões de literatura, 

comunicações breves, cartas ao editor e outros materiais relacionados à área. 

A revista segue o modelo de publicação contínuo, ou seja, assim que os artigos são 

aprovados pelos pareceristas, eles são publicados, sem necessidade de esperar o 

lançamento de uma nova edição. O acesso é aberto e todos os materiais ficam disponíveis 

online. 

No site, você encontra a opção de ler a revista atual mas, se desejar ver os números 

passados, eles também estão disponíveis na plataforma. 

Um ponto muito interessante sobre a Revista Brasileira de Odontologia é que ela permite 

que leitores façam um cadastro e recebam na caixa de entrada o sumário a cada nova 

edição. Uma ótima opção para quem quer ficar sempre antenado nas novidades do 

universo das pesquisas científicas! 

 

Acesso: https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

6- The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 

Tão importante quanto acompanhar as revistas brasileiras é ficar de olho no que é 

publicado em outros países. Portanto, nesta lista não poderia faltar a The International 

Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 

Apesar da revista ser americana, permite que pesquisadores de todo o mundo inscrevam 

os trabalhos e, portanto, é uma boa forma de compreender um pouco mais sobre o 

contexto de cada país, assim como aumentar o repertório de informações. 

Na página inicial da revista, você encontra um artigo em destaque e também alguns mais 

recentes. Além disso, existe um campo para se cadastrar como leitor e, assim, assinar 

periódicos e acessar informações exclusivas para assinantes. 

 

https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo


 

Acesso: http://www.quintpub.com/journals/omi/#.YGshxehKjIU 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

7- Revista Odontologia e Sociedade 

A Universidade de São Paulo (USP) é uma das instituições mais renomadas do país e produz 

suas próprias publicações científicas na área de odontologia por meio da Revista 

Odontologia e Sociedade. 

O foco da revista é publicar artigos que fazem parte de odontologia social, área cujo o 

intuito é a promoção de saúde bucal da população com auxílio de ações de prevenção 

coletiva. 

Dentro da odontologia social, a revista explora artigos dos segmentos de bioética, 

deontologia, gestão em odontologia, odontologia legal, odontologia do trabalho, saúde 

coletiva e epidemiologia. 

Como podemos ver, a revista de odontologia da USP é uma publicação muito abrangente 

e extremamente prática para universitários e profissionais que já atuam no mercado de 

trabalho. 

Em relação ao escopo, a revista é quadrimestral, está disponível em versão digital e 

eletrônica, além de publicar artigos dos tipos revisão literária, relato de casos e pesquisa 

original. 

 

Acesso: http://www.fo.usp.br/?page_id=4833 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

8- Revista Gaúcha de Odontologia (RGO) 

A nossa última dica de revista de odontologia é a RGO, de periodicidade trimestral e 

disponível na versão impressa e digital. Nela, você irá encontrar artigos que abrangem 

diferentes áreas de atuação de odonto em publicações nacionais e internacionais. 

 

Os trabalhos são divididos pelas categorias original (publicações de caráter empírico, 

experimental ou conceitual por meio de pesquisas inéditas), especial (artigos feitos por 

convidados), revisão literária, comunicação (relatos de temas relevantes), ensaios 

http://www.quintpub.com/journals/omi/#.YGshxehKjIU
http://www.fo.usp.br/?page_id=4833


 

(materiais de natureza mais reflexiva e que fomentam discussões) e casos clínicos. 

 

Desses tipos de pesquisa, todos são de acesso livre, com exceção dos editoriais, disponíveis 

apenas para assinantes. 

 

Acesso: http://www.revistargo.com.br/ 

→TIPO: Acesso livre. 

 

 

 

  

http://www.revistargo.com.br/


 

• ÁREA: MEDICINA VETERINÁRIA 
 

 

1 – CLÍNICA VETERINÁRIA 

Clínica Veterinária é uma revista técnico-científica bimestral, dirigida aos clínicos veterinários de 

pequenos animais, estudantes e professores de medicina veterinária, publicada pela Editora 

Guará Ltda. Indexada no Web of Science – Zoological Record, no Latindex e no CAB Abstracts. 

ISSN XXX-XXXX 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br 
 
→TIPO: Periódico por assinatura: entre em contato com biblioteca da FACCREI para obter acesso. 

 
 
 

2 – MEDICINA VETERINÁRIA 

Publicação Científica do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ensino Superior e 

Formação Integral- FAEF 

ISSN 1676-7353 

QUALIS – C2 

Acesso: http://faef.revista.inf.br/site/e/medicina-veterinaria-31-edicao-julho-2018.html 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

3 – REVISTA VETERINÁRIA 

O Portal Revista Veterinária foi idealizado para oferecer diversas informações úteis como dicas 

de saúde, manejo, tecnologia, genética, cursos, eventos, produtos entre outras informações. 

ISSN XXX-XXXX 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.revistaveterinaria.com.br 
 
→TIPO: Acesso livre. 
 

 

4 – REVISTA DE CIÊNCIA VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA 

A “Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública” destina-se à difusão de conhecimentos 

científicos em todas as áreas de abrangência da Medicina Veterinária e da Saúde Pública. 

ISSN 2358-4610 

QUALIS – C1 

Acesso: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet/about 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

5 – CLÍNICO - A REVISTA DO MÉDICO VETERINÁRIO 

ISSN XXX-XXXX 

QUALIS – XX 

Acesso: https://www.revistanossoclinico.com.br 
→TIPO: Acesso livre. 

 

http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/
http://faef.revista.inf.br/site/e/medicina-veterinaria-31-edicao-julho-2018.html
http://www.revistaveterinaria.com.br/
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet/about
https://www.revistanossoclinico.com.br/


 

 

6 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA VETERINÁRIA 

A Revista Brasileira de Ciência Veterinária é uma publicação trimestral da Faculdade de Veterinária 

da Universidade Federal Fluminense, que tem por objetivo publicar trabalhos de investigação 

científica sobre medicina veterinária e áreas correlatas. Todo pesquisador brasileiro ou 

estrangeiro poderá publicar na Revista, desde que seu trabalho seja inédito e não enviado, 

simultaneamente, a outro periódico e tenha sido aprovado pela Comissão Científica e pela 

Comissão Editorial. As informações contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos 

autores. 

ISSN 1984-7130 

QUALIS – B1 

Acesso: http://periodicos.uff.br/rbcv 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

7 – REVISTA ACADÊMICA CIÊNCIA ANIMAL 

A Revista Acadêmica Ciência Animal é uma publicação de fluxo contínuo vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da PUCPR, cujo objetivo pauta-se na divulgação 

de trabalhos originais de pesquisa destinados à área de Ciência Animal (Medicina Veterinária, 

Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos de Origem Animal). 

ISSN 2596-2868 

QUALIS – B4 

Acesso: https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

8 – ACTA VETERINARIA BRASILICA 

ISSN 2599-5693 

QUALIS – B3 

Acesso: https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

9 – REVISTA VETERINÁRIA EM FOCO 

A revista VETERINÁRIA EM FOCO, publicação científica da Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA), com periodicidade semestral, publica artigos científicos, revisões bibliográficas, relatos 

de casos e notas técnicas referentes à área de Ciências Veterinárias, que a ela deverão ser 

destinados com exclusividade. A revista é editada sob responsabilidade do Curso de Medicina 

Veterinária da ULBRA 

ISSN 1679-5237 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/veterinaria/index 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

10 – REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA 

Por ocasião do VII Seminário do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária (CBPV), ocorrido 

http://periodicos.uff.br/rbcv
https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/
https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/veterinaria/index


 

em São Paulo-SP, foi publicado o primeiro número da Revista Brasileira de Parasitologia 

Veterinária (RBPV) - Brazilian Journal of Veterinary Parasitology(BJVP) e, em setembro de 1991, 

foi decidido vinculá-la como órgão oficial de divulgação do Colégio Brasileiro de Parasitologia 

Veterinária. 

ISSN 1679-5237 

QUALIS – A2 

Acesso: http://cbpv.org.br/revista 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

11 – MEDICINA VETERINÁRIA (UFRPE) 

A revista científica Medicina Veterinária (UFRPE) do Departamento de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com publicação trimestral, divulga artigo 

original, artigo de revisão, relato de caso e comunicação breve nas áreas de Medicina Veterinária, 

Zootecnia, Biologia e áreas correlatas. 

ISSN 1809-4678 

QUALIS – C1 

Acesso: http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

12 – ARCHIVES OF VETERINARY SCIENCE 

ISSN 1517-784X 

QUALIS – XX 

Acesso: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/veterinary/index 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

13 – REVISTA RASILEIRA DE ZOOLOGIA 

ISSN 1806-969X 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101- 

8175&lng=en&nrm=iso 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

14 – REVISTA DE CIÊNCIAS AGROPVETERINÁRIAS 

Revista de Ciências Agroveterinárias (ISSN 2238-1171) é um periódico científico interdisciplinar 

do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC. 

Destina-se à publicação de trabalhos técnico-científicos originais, inéditos, resultantes de 

pesquisas em Ciências Agrárias e Veterinárias e suas áreas correlatas. 

ISSN 2238-1171 

QUALIS – B3 

Acesso: http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

15 – REVISTA BRASILEIRA DE HIGIENE E SANIDADE ANIMAL 

http://cbpv.org.br/revista
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/veterinary/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-8175&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-8175&lng=en&nrm=iso
http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria


 

A Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal - Brazilian Journal of Hygiene and Animal 

Sanity, ISSN 1981-9552, é um veiculo de divulgação cientifica da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) desde 2007 e posteriormente vinculada ao Colégio Brasileiro de Ultrassonografia Animal 

no inicio de 2019, publicando, trimestralmente, trabalhos originais de contribuição cientifica, 

nas áreas de Biotecnologia, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Nutrição Animal e Zootecnia 

/ Recursos Pesqueiros 

ISSN 1981-9552 

QUALIS – B4 

Acesso: http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

16 – REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA 

ISSN 1679-7353 

QUALIS – B1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-cientifica-eletronica-de- 

medicina-veterina/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

17 – REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

A Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal (RBSPA) é um períodico eletrônico destinado a 

publicação de artigos científicos e de revisão no âmbito da produção e saúde animal. 

ISSN 1519-9940 

QUALIS – XX 

Acesso: http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

18 – CIÊNCIA ANIMAL 

ISSN 2369-5563 QUALIS – 

B2 

Acesso: http://www.uece.br/cienciaanimal/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

19 – REVISTA CLÍNICA VETERINÁRIA 

ISSN 2369-9986 

QUALIS – XX 

Acesso: https://issuu.com/clinicavet 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

20 – CIÊNCIA ANIMAL BRASILEIRA 

A Ciência Animal Brasileira (CAB) é um periódico bilíngue (Inglês/Português) que adota o modelo 

de publicação contínua de artigos. 

ISSN 1809-6891 

http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-cientifica-eletronica-de-medicina-veterina/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-cientifica-eletronica-de-medicina-veterina/
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa
http://www.uece.br/cienciaanimal/
https://issuu.com/clinicavet


 

QUALIS – C1 

Acesso: https://www.revistas.ufg.br/vet/about 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

21 – VETINDEX ISSN 

XXXX-XXXX QUALIS – 

XX 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

22 – ACTA AMAZONICA 

A Acta Amazonica é uma revista científica de livre acesso fundada em 1971 pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). O periódico publica artigos em inglês sobre a 

Amazônia dentro de várias disciplinas - incluindo Botânica, Agronomia, Ciências Florestais, 

Zoologia, Ecologia, Química, Climatologia, Saúde e Ciências Sociais. 

ISSN 1809-4392 

QUALIS – C2 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-amazonica/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

23 – BRAZILIAN JOURNAL OF VETERINARY RESERCH 

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science (BJVRAS) é uma publicação 

exclusivamente online e em inglês, vinculada à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo e conta com o apoio da Fundação Medicina Veterinária (FUMVET). 

Destina-se a publicar trabalhos científicos sobre medicina veterinária e ciências afins. 

ISSN 1678-4456 

QUALIS – C1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/brazilian-journal-veterinary- 

research-and-animal-s/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

24 – CADERNOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

O periódico técnico-científico Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia, editado pela Escola 

Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais em convênio com o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de Minas Gerais, se dedica a publicar assuntos de interesse imediato para 

profissionais e estudantes. Seu conteúdo é oriundo da produção técnica e didática de 

professores, alunos, pesquisadores e outros profissionais de ciências agrárias. Os Cadernos 

Técnicos englobam congressos, seminários, cursos, palestras e revisões nas áreas de Medicina 

Veterinária, Produção Animal, Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, Ensino e 

Sociologia, Economia Rural e Extensão Rural. 

ISSN 1678-4456 

QUALIS – B1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/cadernos-tecnicos-de- 

veterinaria-e-zootecnia/ 
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→TIPO: Acesso livre. 
 

 

25 – PESQUISA VETERINÁRIA BRASILEIRA 

A revista Pesquisa Veterinária Brasileira - Brazilian Journal of Veterinary Research é editada 

pelo Colégio Brasileiro de Patologia Animal (CBPA) em parceria com a Empresa 



 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Publica trabalhos originais de contribuição 

científica principalmente na área de animais de produção (doenças, nutrição e reprodução), 

doenças de pequenos animais, animais selvagens (em colaboração com o Colégio Brasileiro de 

Anatomia Animal - CBAA) e morfofisiologia (em colaboração com o Colégio Brasileiro de 

Anatomia Animal - CBAA). 

ISSN 1678-5150 

QUALIS – C1 
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→TIPO: Acesso livre. 
 
 

26 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA AVÍCOLA 

A Revista Brasileira de Ciência Avícola (Brazilian Journal of Poultry Science) é uma revista 

cientifica publicada sob a coordenação da Comissão de Publicação da Fundação APINCO de 

Ciência e Tecnologia Avícolas. Publica artigos completos científicos, técnicos e artigos de 

revisão na área de Ciência Avícola. 

ISSN 1806-9061 

QUALIS – B3 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-brasileira-de-ciencia- 

avicola/ 
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