---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.

1 - JOURNAL OF CIVIL AND ARCHITECTURAL ENGINEERING (JCAE)

Journal of Civil and Architectural Engineering (JCAE) publish study related to civil and
architectural engineering. Especially journal deals with the international research and
developments related to civil engineering. Civil engineering forms the important part of
the engineering field. The journal focuses upon the latest technology in civil
engineering and architecture. Civil engineering is the oldest form of science and
technology known. There is much advancement in Civil engineering and architectural
engineering. ISSN
QUALIS: B1
ACESSO: http://aperito.org/journal/journal_desc/66

1.1. 2

-

REVISTA

BRASILEIRA

DE

ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS
A Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) é uma publicação
de acesso aberto que utiliza licença Creative Commons (Atribuição CC-BY). Editada
desde 1999 pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), a RBEUR possui periodicidade
quadrimestral. ISSN 2317-1529
QUALIS:
ACESSO: http://rbeur.anpur.org.br/rbeur

1.2. 3 - REVISTA CERÂMICA
Publicar contribuições originais de interesse na área de cerâmica, compreendendo
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, arte cerâmica, instrumentação, processos de
fabricação, síntese de pós, técnicas de caracterização. ISSN 1678-4553
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0366-6913&lng=pt&nrm=iso

1.3. 4 - GESTÃO & TECNOLOGIA DE
PROJETOS

Gestão & Tecnologia de Projetos é uma revista cientifica avaliada por pares e voltada
à publicação de pesquisas originais e práticas inovadoras relacionadas aos processos
e tecnologias de projetos em Arquitetura, Engenharia e Design. ISSN 1981-1543
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/index

1.4. 5

-

REVISTA

BRASILEIRA

DA

DE

SOCIEDADE

ARBORIZAÇÃO

URBANA
A Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana é sediada pelo
Departamento de Ciências Florestais e é mantida eletronicamente pela equipe do
Centro de Métodos Quantitativos do mesmo departamento da Escola Superior de
Agricultura “ LUIZ DE QUEIROZ” – Universidade de São Paulo, localizada na cidade
de Piracicaba - SP. ISSN 1980-7694
QUALIS: B1, B4 e B5
ACESSO: http://www.revsbau.esalq.usp.br/pt-br/a_revista.html

1.5. 6

-

REVISTA

EDUCAÇÃO,

D.:

DESIGN,

SOCIEDADE

E

SUSTENTABILIDADE
A Revista D.: é uma publicação eletrônica semestral do Mestrado em Design do
Centro Universitário Ritter dos Reis, destinada a pesquisadores da área do design e
afins. São encorajadas abordagens interdisciplinares que contribuam para um melhor
entendimento do design como atividade e fenômeno ligado a cultura material.
ISSN 2177-4870
QUALIS:
ACESSO: http://seer.uniritter.edu.br/index.php/revistadesign/index

1.6. 7 - URBE. REVISTA BRASILEIRA DE
GESTÃO URBANA
A revista eletrônica Urbe tem como missão criar um fórum de discussão para os
diversos assuntos e pontos de vista relacionados às questões urbanas em geral, e à
gestão urbana em específico. ISSN 2175-3369
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2175-3369&lng=pt&nrm=isso

1.7. 8 - AC AMBIENTE CONSTRUÍDO
Ser a principal revista científica na área de Tecnologia do Ambiente Construído no
âmbito da América Latina, assumindo os papéis de fórum de discussão aprofundada

de resultados das atividades de pesquisas e desenvolvimento, assim como de meio de
reconhecimento formal de trabalhos científicos de qualidade. ISSN 1678-8621
QUALIS:
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-8621&lng=pt&nrm=iso

1.8. 9 - A&A REVISTA AMBIENTE &
ÁGUA
Publicar artigos científicos originais que contribuam para ampliar o conhecimento na
área interdisciplinar relacionada a Ciências Ambientais e Recursos Hídricos.
ISSN 1678-8621
QUALIS:
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-993X&lng=pt&nrm=iso

1.9. 10

-

REVISTA

IBRACON

DE

ESTRUTURAS E MATERIAIS
Divulgar desenvolvimentos e avanços recentes em estruturas de concreto e materiais,
e promover o desenvolvimento do setor da construção através da colaboração
conjunta de pesquisadores, engenheiros, projetistas, construtores, fabricantes e
usuários de materiais e estruturas de concreto. ISSN 1983-4195
QUALIS:
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-4195&lng=pt&nrm=iso

1.10. 11 - REEC – REVISTA ELETRÕNICA
DE ENGENHARIA CIVIL
A REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil é uma publicação com periodicidade
semestral, compreendendo dois volumes por ano (Dezembro a Junho e Julho a
Dezembro) divididos por números. A Revista publica artigos científicos originais e
revisões estruturadas em todas as áreas da engenharia civil, arquitetura e engenharia
ambiental com especial ênfase em originalidade e relevância técnica e científica.
Artigos com caráter multidisciplinar dentro das áreas que envolvem as atividades da
engenharia civil, engenharia ambiental e arquitetura e urbanismo serão bem vindos.
Os artigos submetidos à publicação na REEC deverão ser preparados segundo as
normas adotadas pelo corpo editorial e encaminhados ao Editor exclusivamente por
via eletrônica, por meio do site da revista.
Dúvidas podem encaminhadas para o editor chefe pelo e-mail: reec@outlook.com.
ISSN 2179-0612
QUALIS: B5
ACESSO: https://www.revistas.ufg.br/reec/about/editorialPolicies#focusAndScope

1.11. 12 - CAA CADERNOS DE ARTE E
ANTROPOLOGIA
Caderno de Arte e Antropologia é uma revista semestral que enfoca os campos de
ligação entre as ciências sociais a as artes. A revista publica, com um sistema de
arbitragem por pares, tanto artigos científicos como conteúdos textuais, audiovisuais e
multimídia que não se enquadram nos meios habituais da comunicação acadêmica,
sempre que estes contribuam decisivamente para debater e questionar as fronteiras
entre os campos científicos e o artístico. ISSN 2238-0361
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.revistalush.com.br/index.html#

1.12. 13

-

TURBA

TERRITÓRIOS

URBANOS EM REVISTA
Publicação voltada à discussão da cidade contemporânea (ou a pós-cidade?), com
especial interesse nas questões ligadas às dinâmicas de criação, transformação e
apropriações humanas dos seus espaços construídos, incluindo as relações com as
novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). ISSN XXXX-XXXX
QUALIS:
ACESSO: https://portalseer.ufba.br/index.php/turba

1.13. 14

-

ATELIÊ

GEOGRÁFICO

REVISTA ELETRÔNICA
A revista Ateliê Geográfico tem o propósito de pensar geograficamente os lugares do
mundo e os tempos dos lugares. É uma publicação quadrimestral do Programa de
Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da
Universidade Federal de Goiás (UFG). A revista está classificada, de acordo com a
atual avaliação da CAPES. ISSN 1982-1956
QUALIS: A2
ACESSO: https://revistas.ufg.br/atelie

1.14. 15 - CONTEMPORANEA - REVISTA
DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
Contemporanea - Revista de Comunicação e Cultura é uma publicação quadrimestral
(Abril, Agosto e Dezembro) do Programa de Pós-graduação em Comunicação e
Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Contemporanea
é um fórum de divulgação e discussão de pesquisas sobre os fenômenos
comunicacionais contemporâneos.
Opiniões e conceitos expressos nos artigos, ensaios, entrevistas e resenhas são de
exclusiva responsabilidade dos autores.

Publicada desde dezembro de 2003, a revista conta com o apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação
(CAPES/PROAP). ISSN 1809-9386
QUALIS: B1
ACESSO: https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/index

1.15. 16 - REVISTA AMBIENTE E
SOCIEDADE
A revista levanta questões do ambiente e ciências sociais, com foco interdisciplinar.
ISSN 1809-4422
QUALIS:
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1414-753X/lng_pt/nrm_iso

1.16.
17 - PAISAGEM E AMBIENTE
Revista dedicada à divulgação de pesquisas, projetos e estudos sobre o paisagismo,
nos seus diversos campos de atuação: do projeto de paisagismo aos planos de áreas
livres, dos estudos históricos às experiências de ensino, das pesquisas acadêmicas –
dos mais diversos portes – aos resultados de eventos científicos, trabalhos teóricos e
resenhas de livros. Possui, como focos especiais, os espaços livres urbanos, a
questão ambiental, o ensino e o projeto de paisagismo, o desenho da paisagem e o da
forma urbana, os fundamentos teóricos e a pesquisa em paisagismo. ISSN 2359-5361
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.revistas.usp.br/paam/index

18 - POLÍTICA PÚBLICA & CIDADES
Política Pública & Cidades é uma revista científica que tem por objetivo publicar
trabalhos da área de Urbanismo. Fundada em 2014 incluiu a partir do v. 4 o
Urbanismo e o Planejamento Urbano Regional como áreas principais da revista.
ISSN 2359-1552
QUALIS: B2 e B3
ACESSO: http://periodico.revistappc.com/index.php/RPPC/index

19 – REEC – REVISTA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA CIVIL
A REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil é uma publicação com periodicidade
semestral, compreendendo dois volumes por ano (Dezembro a Junho e Julho a
Dezembro) divididos por números. A Revista publica artigos científicos originais e
revisões estruturadas em todas as áreas da engenharia civil, arquitetura e engenharia
ambiental com especial ênfase em originalidade e relevância técnica e científica.
Artigos com caráter multidisciplinar dentro das áreas que envolvem as atividades da

engenharia civil, engenharia ambiental e arquitetura e urbanismo serão bem vindos.
Os artigos submetidos à publicação na REEC deverão ser preparados segundo as
normas adotadas pelo corpo editorial e encaminhados ao Editor exclusivamente por
via eletrônica, por meio do site da revista. ISSN 2179-0612
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.revistas.ufg.br/reec/index

20 - POLÍTICA PÚBLICA & CIDADES
Ação Ergonômica é um periódico científico e tecnológico que visa propiciar aos
pesquisadores e agentes de mudanças nas organizações que atuam no Brasil, as
bases conceituais, metodológicas e instrumentais para ações e projetos que visem
melhorar de forma integrada e não dissociada a segurança, o conforto, o bem-estar e
a eficácia das atividades humanas mediante o estudo das interações das pessoas com
a atualidade e o futuro das tecnologias, da organização e dos ambientes que as
acolhem. ISSN 1519-7859
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index

21 – REVISTA BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA
A Revista Brasileira de Cartografia apoiou a realização do XVII Brazilian Symposium
on Geoinformatics. Realizamos um processo seletivo com os 15 melhores trabalhos
apresentados no evento, para serem publicados em uma de nossas edições de 2017.
ISSN 1808-0936
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.lsie.unb.br/rbc/index.php/rbc/index

22 – REVISTA ENGENHARIA
A REVISTA ENGENHARIA, o Instituto de Engenharia e a Engenho Editora Técnica
não se responsabilizam por conceitos emitidos por seus colaboradores ou a precisão
dos artigos publicados. Só os editores estão autorizados a angariar assinaturas.
Periodicidade: Bimestral.. ISSN 0013-7707
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.brasilengenharia.com/portal/revista/expediente

23 – REVISTA ENGENHARIA CIVIL
A Revista de Engenharia Civil foi criada em 1995 pelo Departamento de Engenharia
Civil da Universidade do Minho. Esta revista vem publicando artigos em Português,
Espanhol e Inglês. No entanto, o foco claro da Revista de Engenharia Civil são países
de língua portuguesa (Portugal, Brasil e PALOP). Refira-se ainda que trabalhos em

espanhol da comunidade ibero-latino-americana são, também, bem-vindos.
ISSN 0873-1152
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.lsie.unb.br/rbc/index.php/rbc/index

24 – TEORIA E PRÁTICA NA ENGENHARIA CIVIL
A Revista Teoria e Prática na Engenharia Civil e uma publicação da Editora Dunas
ISSN 1677-3047
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.editoradunas.com.br/revistatpec/index.htm

25 – REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
A Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (G&DR), em versão
exclusivamente eletrônica, é uma publicação quadrimestral do programa de PósGraduação stricto e lato sensu em Gestão e Desenvolvimento
Regional da Universidade de Taubaté (SP). Foi criada com três objetivos básicos:
dar vazão a vasta produção científica que se avoluma, na área, nas universidades
brasileiras e que, por falta de espaço e de um veículo específico, não circula e,
portanto, não é discutida, criticada e referenciada; estimular o debate acadêmico sobre
a questão regional em suas diferentes dimensões, valorizando, sobretudo, os diálogos
interdisciplinares; e contribuir, de forma decisiva, para a crítica e proposição de
modelos de intervenção, pública ou privada, de natureza sustentável Dunas.
ISSN 1809-239X
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr

26 – SBCS SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO
Publicar trabalhos originais de contribuição científica, no campo de Ciência do Solo.
ISSN 1806-9657
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-0683&lng=pt&nrm=iso

27 – REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRICULA E AMBIENTAL
Publishing original papers of scientific value in the field of Agricultural and
Environmental Engineering. ISSN 1807-1929
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-4366&lng=en&nrm=iso

28 – REVISTA ELETRONICA DE GEOGRAFIA
Publicamos esse novo número de Estudos Geográficos diante dos esforços arbitrários
engendrados por parte do Governo Federal para aprovação da Medida Provisória de

instituição do “Novo Ensino Médio” (MP n. 746/2016), legislação que poderá significar,
a partir do momento de sua implementação pela União e estados, um verdadeiro
retrocesso ou uma antirreforma da educação pública brasileira, em uma espécie de
déjà vu precarizado ao modelo de ensino que se estabeleceu durante os anos 60 e 70,
com aquela antiga divisão do ensino em clássico e científico, que, posteriormente,
revelou-se como um sistema incompleto e excludente de educação, valendo a máxima
“a história se repete como tragédia ou como farsa”. ISSN 1678-698X
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-0683&lng=pt&nrm=iso

29 – REVISTA CONCRETO E CONSTRUÇÃO
A revista CONCRETO & Construções é o veículo impresso oficial do IBRACON. De
caráter científico, tecnológico e informativo, traz a cada edição artigos, entrevistas,
reportagens e matérias em geral de interesse do setor construtivo.
Meio qualificado de divulgação de temas da atualidade, de boas práticas construtivas,
de pesquisas científicas e tecnológicas sobre o concreto e seus sistemas construtivos,
de obras emblemáticas da engenharia civil, de produtos e soluções para obras de
concreto, de normalização técnica e de atividades sociais do setor construtivo, a
CONCRETO & Construções objetiva promover o uso correto do concreto e contribuir
para o debate de qualidade entre os agentes da cadeia produtiva do concreto, em
benefício do setor construtivo brasileiro, a sociedade e do meio ambiente. ISSN 18069657
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/index.html

30 – CIÊNCIA E ENGENHARIA
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; Matemática; e Química,
cujo conteúdo não tenha sido publicado. A revista está registrada nas seguintes
Indexações/Base de dados: American Chemical Society; Applied Mechanics;
Compendex; DOAJ; DOI; Elsevier; Google Acadêmico; Latindex; Reviews;
Scopus.ISSN 1983-4071
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng
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