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CATÁLOGO DE
PERIÓDICOS ON LINE

Item

Título

Sinopse

1
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
1517-4522/lng_pt/nrm_iso
Promover o intercâmbio entre cientistas sociais
nacionais e estrangeiros.
2
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0104-026X/lng_pt/nrm_iso
Divulgar a vasta produção de conhecimento no
campo dos estudos feministas e de gênero,
buscando dar subsídios aos debates teóricos nessa
área, bem como instrumentos analíticos que
possam contribuir às práticas dos movimentos de
mulheres.
3
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0104-7183/lng_pt/nrm_iso
Divulgar artigos científicos englobando o campo da
Antropologia.

4

http://socrates.berkeley.edu/~caforum/
O Journal of Electronic Publishing (JEP) é um fórum
de pesquisa e discussão sobre práticas de
publicação contemporânea e o impacto dessas
práticas sobre os usuários.
5
http://socrates.berkeley.edu/~caforum/about.html
Desde a sua criação, a Análise Cultural adotou
novos modelos de publicação acadêmica. Os
editores pretendem que o formato de publicação
dupla da revista ajudem a cumprir sua missão de
disponibilizar uma bolsa de estudos de folclore de
alto nível tão amplamente disponível quanto
possível
para
a
comunidade
acadêmica
internacional.

6

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0102-6445/lng_pt/nrm_iso

Dedica a fomentar uma reflexão que ofereça
fundamentos para o debate em profundidade de
questões substantivas da atualidade. Na análise de
políticas públicas, se enfatiza seu caráter público, e
na análise do panorama internacional, se enfatiza a
posição do Brasil.
7
http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal

M / C Journal foi fundado (como "M / C - A Journal
of Media and Culture") em 1998 como um lugar de
intelectualismo público analisando e criticando a
reunião de mídia e cultura. M / C Journal é um
periódico acadêmico completamente cego, revisado
por pares, mas também está aberto a envios e
respostas de qualquer pessoa na internet.
8
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0104-6276/lng_pt/nrm_iso
Publicar artigos nacionais e estrangeiros sobre
teoria, metodologia e análise de opinião pública,
comportamento social e político e estudos de mídia,
além da divulgação de dados nacionais e
internacionais de pesquisas sobre opinião e
comportamento.
9
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0101-7438/lng_pt/nrm_iso
O objetivo principal da revista Pesquisa Operacional
é a divulgação de trabalhos produzidos pela
comunidade científica de Pesquisa Operacional
(PO) com o intuito de promover a sua integração e a
disseminação do conhecimento técnico gerado
dentro da mesma.
10
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0102-7182/lng_pt/nrm_iso
Publicar artigos originais sobre temáticas que
privilegiem pesquisas e discussões na interface
entre a psicologia e a sociedade, tendo em vista o
desenvolvimento da Psicologia Social numa postura
crítica, transformadora e interdisciplinar.

