PEDAGOGIA - PERIÓDICOS ELETRÔNICOS

AVAL - AVALIAÇÃO: REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR
Publicação de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da
Universidade de Sorocaba (UNISO).
ISSN 1982-5765 (on-line)
Missão
Contribuir para o desenvolvimento dos estudos e pesquisas sobre a educação
superior, em especial sobre avaliação institucional da educação superior e
temas relacionados com as tendências e as políticas da educação superior e
ciência e tecnologia.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14144077&lng=pt&nrm=iso

CCEDES - CADERNOS CEDES

Publicação de Centro de Estudos Educação e Sociedade
ISSN 1678-7110 (on-line)
Missão
Publicação de caráter temático dirigida a profissionais e pesquisadores da área
educacional com o propósito de abordar questões que se colocam como atuais
e significativas nesse campo de atuação.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01013262&lng=pt&nrm=iso
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CIEDU - CIÊNCIA & EDUCAÇÃO (SCIELO)

Publicação de Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de
Ciências, campus de Bauru.

Missão
Publicar artigos científicos sobre resultados de pesquisas empíricas ou teóricas
e ensaios originais sobre temas relacionados à educação em ciências,
educação matemática e áreas afins.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15167313&lng=pt&nrm=iso

CP - CADERNOS DA PEDAGOGIA (UFSCAR/SEER)

Publicação de Universidade Federal de São Carlos
ISSN: 1982-4440 (on-line)
Missão
Objetivo difundir os trabalhos produzidos por docentes e discentes do curso de
Pedagogia dessa instituição e demais instituições da região e do Brasil, e
também de pesquisadores da área educacional.

http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp
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CP - CADERNOS DE PESQUISA
Publicação de Fundação Carlos chagas
ISSN: 0100-1574 (on-line)
Missão
Criada em 1971, de publicação trimestral, a revista Cadernos de Pesquisa é
dedicada a divulgar a produção acadêmica sobre educação, gênero e etnia.
Veicula amplo espectro interdisciplinar de temas emergentes e de estudos e
pesquisas que propiciam o debate ao abordar temas como trabalho, família,
socialização de crianças, relações étnicas e de gênero.
ISSN: 0100-1574
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/index

CPA - CADERNOS PAGU (SCIELO)
Publicação de
Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu
ISSN 1809-4449 (on-line)
Missão
Cadernos pagu, publicação quadrimestral interdisciplinar, tem como objetivo
contribuir para a ampliação e fortalecimento do campo interdisciplinar de
estudos de gênero no Brasil e para o intercâmbio do conhecimento produzido
em âmbito internacional. Publica artigos inéditos com contribuições científicas
originais, que colaborem para a inovação teórica, metodológica e/ou agreguem
conhecimento empírico inovador, e debates em torno de textos teóricos
relevantes no campo dos estudos de gênero, viabilizando, assim, a difusão de
conhecimentos na área e a leitura crítica da produção internacional.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01048333&lng=pt&nrm=iso
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EA - ESTUDOS AVANÇADOS

Publicação de Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São
Paulo
versão On-line ISSN 1806-9592 (on-line)
Missão
Sua proposta central é transformar o conhecimento e a crítica em impulsores
do progresso social, não somente dos brasileiros como também de todos os
outros países em desenvolvimento.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01034014&lng=pt&nrm=iso

EDUcação - TEORIA E PRÁTICA UNESP (DOAJ
PUBLICAÇÃO DE UNESP/CÂMPUS DE RIO CLARO
ISSN: 1981-8106 (on-line)
Missão
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
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EDUCAÇÃO (SEER)
Publicação de UFSM
ISSN 1984-6444 (on-line)
Missão
A revista Educação (UFSM) destina-se à publicação de trabalhos inéditos e
originais na área de Educação, resultantes de pesquisas e práticas educativas
refletidas teoricamente.

https://periodicos.ufsm.br/reveducacao

Educação Por Escrito (DOAJ)
Publicação de Escola de Humanidades Pontifícia universidade católica do
rio grande do sul
ISSN 2179-8435 (on-line)
Missão
A revista eletrônica Educação Por Escrito tem como objetivo a divulgação de
investigações de Programas de Pós-Graduação em Educação. Nessa
perspectiva, a revista assume uma vertente editorial que se propõe a publicar,
divulgar e fomentar a produção de conhecimentos, criando e incentivando
publicações periódicas próprias, e também através de publicações em
parcerias com outros Centros de Investigação e Instituições, nacionais e
estrangeiros. Com isso, se espera dar continuidade ao tenaz esforço de formar
investigadores nas diversas comunidades que conformam nossa sociedade,
gerando espaços para socialização das pesquisas.,

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito
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EducAtiva - Revista do Departamento de Educação (SEER)
Publicação de Pontifícia Universidade Católica de Goiás
ISSN 1983-7771 (on-line)
Missão
Destina-se à publicação de estudos acadêmico-científicos, objetivando o
intercâmbio de ideias e a ampliação do conhecimento no âmbito da Educação.
A Educativa está aberta à publicação de trabalhos inéditos que tomem como
objeto de suas reflexões o estudo do fenômeno educativo, tendo como
referência fundamental os seguintes eixos: teorias da educação e processos
pedagógicos; história da educação, estado, instituições e políticas
educacionais; sociedade, educação e cultura.

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

Ensaio - Avaliação e Políticas Públicas em Educação
Publicação de Fundação CESGRANRIO
ISSN 1809-4465 (on-line)
Missão
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://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01044036&lng=pt&nrm=iso
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ENSINO EM RE-VISTA
Publicação de Universidade Federal de Uberlândia
ISSN 1983-1730 (on-line)
Missão
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.
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista

EP - EDUCAÇÃO E PESQUISA
Publicação de Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
ISSN 1678-4634 (on-line)
Missão
Publicar artigos inéditos na área educacional, em especial resultados de
pesquisa de caráter teórico ou empírico, bem como revisões de literatura de
pesquisa educacional.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15179702&lng=pt&nrm=iso
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ER - EDUCAR EM REVISTA

Publicação de Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná
ISSN 1984-0411 (on-line)
Missão
A Educar em Revista tem a missão de publicar em fluxo contínuo artigos
originais oriundos de pesquisa na área educacional, assim como traduções e
resenhas 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.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01044060&lng=pt&nrm=iso

ER - REVISTA EDUCAÇÃO & REALIDADE

Publicação de Universidade Federal do Rio Grande do Sul
ISSN 2175-6236
Missão
A Revista Educação & Realidade tem como missão a divulgação da produção
científica na área da educação e o incentivo ao debate acadêmico para a
produção de novos conhecimentos. Visa, também, a ampliação das
ferramentas analíticas de modo a expandir as fronteiras do pensamento e da
prática no campo da educação.

http://www.ufrgs.br/periodicos/periodicos-1/educacao-realidade
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ICCESUMAR - INICIAÇÃO CIENTIFICA
Publicação de CESUMAR
ISSN 2176-9192 (on-line)
Missão
Publicada desde 1999, possui caráter multidisciplinar e destina-se,
prioritariamente, à publicação de artigos originais produzidos por discentes e
docentes vinculados aos programas de iniciação científica do Unicesumar e de
outras Instituições de Ensino Superior.
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/iccesumar/about

ICSE - INTERFACE COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO
Publicação de UNESP
ISSN 1807-5762 (on-line)
Missão
Publicação interdisciplinar, trimestral, dirigida para a Educação e a
Comunicação nas práticas de saúde, a formação de profissionais de saúde
(universitária e continuada) e a Saúde Coletiva em sua articulação com a
Filosofia e as Ciências Sociais e Humanas

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14143283&lng=pt&nrm=iso
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LN - LUA NOVA
Publicação de CEDEC
ISSN 1807-0175 (on-line)
Missão
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.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01026445&lng=pt&nrm=iso

PAIDÉIA
Publicação de Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Ribeirão Preto
ISSN 1982-4327 (on-line)
Missão
Publicar trabalhos originais relacionados à psicologia e áreas afins.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103863X&lng=en&nrm=iso

RBE - REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (SCIELO)
Publicação de ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação
ISSN 1809-449X (on-line)
Missão
Publicação de artigos acadêmico- científicos, fomentando e facilitando o
intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e internacional.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14132478&lng=pt&nrm=iso
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RBEE - REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Publicação de
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial - ABPEE
ISSN 1980-5470 (on-line)
Missão
Difundir conhecimento em educação especial.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14136538&lng=pt&nrm=iso

RBEP - REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
Publicação de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira
ISSN 2176-6681 (on-line)
Missão
A RBEP publica artigos inéditos, resultantes de pesquisas que apresentem
consistência, rigor e originalidade na abordagem do tema e contribuam para a
construção do conhecimento na área de Educação. A RBEP também publica
relatos de experiência e resenhas.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=21766681&lng=en&nrm=iso/
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SE - SOCIEDADE E ESTADO (SCIELO)
Publicação de Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília
ISSN 1980-5462 (on-line)
Missão
Publicar trabalhos originais relacionados às Ciências Sociais.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01026992&lng=pt&nrm=iso

RIE - Revista Iberoamericana de Educación (Espanhol)
Publicação de Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI)
ISSN 1022- 6508 (on-line)
Missão
orientado principalmente para a divulgação do trabalho de políticas, pesquisas
e inovações educacionais. Envio e recepção de artigos e / ou relatórios de
pesquisa é regido pelo seguinte

http://rieoei.org/formulario_colaboraciones.php
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RHELA - REVISTA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA
(ESPANHOL)
Publicação de Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia
ISSN 0122-7238 (on-line)
Missão
É destinado a um especialista em História da Educação, a comunidade
acadêmica de historiadores, sociólogos, educadores, cientistas políticos e
profissionais relacionados à área de Ciências Sociais, Humanas e Educação
Pública. RHELA publica artigos originais de investigação e inovação, resultados
de processos de pesquisa, reflexão ou revisão, Espanhol, Português e Inglês.
A revista é composta por cinco seções: Carta Editorial, artigos (originais e
inéditos), documentos, resenhas de livros e revistas e Comentários de eventos.

http://revistas.uptc.edu.co/revistas/

EI - EDUCATION INQUIRY (INGLÊS)

Publicação de Umeå School of Eduction e nossa editora Taylor & Francis
ISSN: 2000-4508 (on-line)
http://www.tandfonline.com/toc/zedu20/current

CE - CREATIVE EDUCATION (INGLÊS)
Publicação de Scientific Research Publishing
ISSN Online: 2151-4771 (on-line)
http://www.scirp.org/journal/ce/
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