
  

  

 

  

  

Ciências & Cognição Publicação 

de  

É a publicação científica oficial da Organização Ciências e Cognição (OCC) e Ciências e Cognição  

- Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociência  

ISSN  1806-5821  

Missão  

Seu foco é o estudo da cognição e seus processos, a partir do olhar interdisciplinar 

estabelecendo um diálogo acadêmico entre as chamadas Ciências Cognitivas.  

http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v04/vol04.pdf 

 

Cadernos de Psicologia Social do Trabalho 

Missão 

A revista tem por objetivo difundir a produção científica na área de psicologia do trabalho e 

dos processos organizacionais, a partir da leitura da psicologia social, compreendida como um 

campo interdisciplinar. 

ISSN 1516-3717 

Qualis B2 

 

http://www.revistas.usp.br/cpst/issue/archive 

 

 

Cadernos de terapia ocupacional 

Missão 

O periódico Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar (ISSN Impresso 0104-4931 e ISSN 

Eletrônico 2238-2860), iniciado em 1990, destina-se à divulgação de trabalhos inéditos, 

oriundos de pesquisas científicas originais, no campo da Terapia Ocupacional, em diálogo com 

as áreas de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social, bem como da Ciência Ocupacional. 

Enfatiza estudos sobre problemáticas físicas, sensoriais, mentais, psicológicas e/ou sociais 

relacionadas ao cotidiano e ao fazer humano, articulados à participação, autonomia e à 

inserção de sujeitos (individuais e coletivos) na vida social 

http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v04/vol04.pdf
http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v04/vol04.pdf
http://www.revistas.usp.br/cpst/issue/archive
http://www.revistas.usp.br/cpst/issue/archive


  

  

 

ISSN 0104-4931 

Qualis B5 

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/issue/current/show

Toc 

 

http://www.revistas.usp.br/cpst/issue/archive 

 

Ciência & Saúde Coletiva Publicação de  

ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva  

ISSN 1678-4561  

Missão  

Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas considerados relevantes 

para a Saúde Coletiva.  

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes/index.php 

 

Cadernos de Saúde Pública Publicação de  

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz  

ISSN 1678-4464  

Missão  

Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em geral e disciplinas 

afins, como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e controles de vetores, saúde 

ambiental, políticas públicas e planejamento em saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, 

dentre outras.  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/servicos_farmaceuticos_at

encao_basica_saude_1ed.pdf 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_at

encao_basica_saude_2_1ed.pdf 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_at

encao_basica_saude_3_1ed.pdf 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_at

encao_basica_saude_4_1ed.pdf 

  

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/issue/current/showToc
http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/issue/current/showToc
http://www.revistas.usp.br/cpst/issue/archive
http://www.revistas.usp.br/cpst/issue/archive
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes/index.php
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes/index.php
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/servicos_farmaceuticos_atencao_basica_saude_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/servicos_farmaceuticos_atencao_basica_saude_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_atencao_basica_saude_2_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_atencao_basica_saude_2_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_atencao_basica_saude_3_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_atencao_basica_saude_3_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_atencao_basica_saude_4_1ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/07/cuidado_farmaceutico_atencao_basica_saude_4_1ed.pdf


  

  

 

Estudos Avançados 

Publicação de  

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo  

ISSN 1806-9592  

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.iea.usp.br/revista/edicoes 

 

Psicologia Revista 

Missão 

A Psicologia contemporânea é marcada pelas diversas vozes que compõem seus campos de 
saber e do fazer. Desta forma, a pluralidade e a interdisciplinaridade caracterizam as 
produções veiculadas nesta revista, oriundas das pesquisas desenvolvidas no curso de 
Psicologia da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. 
Na presente edição, disponibilizamos artigos nos seguintes temas: a homoafetividade na 
adolescência; o papel da família na reabilitação de usuários de drogas, o desenvolvimento 
cognitivo de crianças em idade escolar; as relações entre família e ambiente escolar; o impacto 
da alienação parental na criança; a aplicação do método psicodramático no trabalho com 
moradores de rua e, por fim, a interface entre o trabalho psicológico e o esporte. 
 

ISSN 1806-0625 

Qualis B3 

 

http://faef.revista.inf.br/site/e/psicologia-25-edicao-novembro-2015.html#tab1174 

  

http://www.iea.usp.br/revista/edicoes
http://faef.revista.inf.br/site/e/psicologia-25-edicao-novembro-2015.html#tab1174


  

  

 

 

 

Educação e Pesquisa USP Publicação de  

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo  

INSS 1678-4634  

 

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. Título Anterior: 

Revista da Faculdade de Educação  

http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/?cat=17 

 

Estilos da Clínica Publicação de  

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo  

ISSN 1981-1624  

Missão  

A revista Estilos da Clínica é uma publicação semestral, que visa sustentar um espaço editorial 

de natureza interdisciplinar em torno do eixo da psicanálise, voltado à discussão das vicissitudes 

da infância.  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-7128&lng=pt&nrm=iso  

http://www.revistas.usp.br/estic  

 

Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo Publicação de  

Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo  

ISSN 0101-3106  

Missão  

A revista Ide é uma publicação semestral da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, 

desde 1975, e tem como linha editorial o diálogo entre psicanálise e cultura.  

  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3106&lng=pt&nrm=iso  

http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/?cat=17
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/?cat=17
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-7128&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-7128&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-7128&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-7128&lng=pt&nrm=iso
http://www.revistas.usp.br/estic
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3106&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3106&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3106&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3106&lng=pt&nrm=iso


  

  

 

  

Psicologia Argumento Publicação de   

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

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)  

ISSN 1980-5942  

Missão   

Disseminar os avanços no campo da Psicologia e áreas correlatas, contribuindo para que 

acadêmicos, pesquisadores e profissionais atualizem seus conhecimentos e formas de atuação 

através da publicação de artigos com conteúdo inovador e contemporâneo.  

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

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa  

 

Cadernos de Psicologia e Educação Publicação de  

Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto  

ISSN 1982-4327  

Missão  

Publicar trabalhos originais relacionados à psicologia e áreas afins.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso  

http://www.portal.crppr.org.br/download/157.pdf  

 

Psicologia Teoria e Pesquisa Publicação de  

Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília  

ISSN 1806-3446  

Missão  

Publicar trabalhos originais na área de psicologia.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso  

http://books.scielo.org/id/z7ytj  

  

Psicologia USP Publicação de  

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo  

ISSN 1678-5177  

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa?dd99=about
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa?dd99=about
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso
http://www.portal.crppr.org.br/download/157.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso
http://books.scielo.org/id/z7ytj


  

  

 

Missão  

O periódico pretende estimular a interlocução da Psicologia com as demais áreas do 

conhecimento, bem como o diálogo entre as propostas teórico-metodológicas pertinentes à 

diversidade de objetos de seu próprio campo.  

http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/biblioteca/Publicar-em-Psicologia.pdf  

  

 

Revista de Saúde Pública Publicação de  

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo  

ISSN 1518-8787  

Missão  

Publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Saúde Pública 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso  

 

Revista Agente Digital 

Periódico do Instituto de psicanálise da Bahia 

 

http://www.institutopsicanalisebahia.com.br/agente/index.html 

 

Apeste: revista de psicanalise e sociedade e filosofia  

Periódico da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

ISSN: 2175-6104 

https://revistas.pucsp.br/index.php/apeste/issue/view/1695/showToc 

 

Psicologia Escolar e educacional  

Revista da Associação brasileira de psicologia escolar e educacional  

ISSN 1413-8557 

https://abrapee.wordpress.com/revista/downloads/ 

  

http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/biblioteca/Publicar-em-Psicologia.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
http://www.institutopsicanalisebahia.com.br/agente/index.html
https://revistas.pucsp.br/index.php/apeste/issue/view/1695/showToc
https://abrapee.wordpress.com/revista/downloads/


  

  

 

Revista brasileira de 

psicologia do esporte  

Revista da Associação brasileira de psicologia do esporte  

ISSN: 1981-9145 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1981-

914520070001&lng=pt&nrm=iso 

 

Psicologia & Sociedade  

Revista da Associação brasileira de psicologia social  

Missão 

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.  

 

ISSN: 1807-0310 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-

718220100002&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista Brasileira de Epidemiologia   

Editada pela Associação brasileira de saúde coletiva  

 
Missão  

A Revista Brasileira de Epidemiologia visa publicação não publicado anteriormente 

Artigos Originais, incluindo comentários críticos sobre temas específicos, que podem 

contribuir para o desenvolvimento da Epidemiologia e ciências afins. 

ISSN: 1980-5497 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415-

790X20160004&lng=en&nrm=iso 

 

Ciência & saúde coletiva  

Editada pela Associação brasileira de saúde coletiva  

Missão 

Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas considerados relevantes 
para a Saúde Coletiva.  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1981-914520070001&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1981-914520070001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-718220100002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-718220100002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415-790X20160004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415-790X20160004&lng=en&nrm=iso


  

  

 

 

ISSN: 1678-4561 

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

812320170023&lng=pt&nrm=iso 

 

Ensaios & diálogos em saúde coletiva 

Revista da Associação brasileira de saúde coletiva  

Missão  

A Revista Ensaios & Diálogos em Saúde Coletiva pretende ser um dos instrumentos para 

refletirmos sobre nossas incertezas, para reconstruirmos modos de conviver solidários e para 

repensarmos o papel da Saúde Coletiva nesse novo contexto. Quanto a tristeza, seria tolice 

imaginarmos “que toda a tristeza um dia irá acabar”, quando muito poderemos atenuá-la 

recordando o filósofo para quem a “inteligência é pessimista e a vontade, otimista”. 

Revista da Associação brasileira de saúde coletiva  

https://www.abrasco.org.br/site/edicao-atual/ 

 

Adolescência & saúde  

Revista oficial do núcleo de estudos da saúde do adolescente UERJ 

A missão estabelecida, quando do primeiro número, era a de permitir a circulação e a 

divulgação dos conhecimentos e experiências de todos os profissionais que trabalham com 

adolescentes e queiram contribuir para que possam ter uma vida saudável. Graças a um bom 

conteúdo, conseguimos o já referido reconhecimento do CAPES. Graças a bons parceiros e a 

excelentes colaboradores, podemos ampliar nosso leque de contribuição científica. 

ISSN: 2177-5281 

Qualis B5 

http://www.adolescenciaesaude.com/default.asp 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-812320170023&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-812320170023&lng=pt&nrm=iso
https://www.abrasco.org.br/site/edicao-atual/
http://www.adolescenciaesaude.com/default.asp


  

  

 

 

Anales de psicologia  

Editada pela Universidade de Murcia  

Missão  

É uma revisão por pares revista na Publica Trabalhos teóricos, empíricos e metodológicos que 

abrangem todos os aspectos relacionados com uma básica e aplicada psicologia científica 

ISSN: 1695-2294 

http://revistas.um.es/analesps/ 

 

  

  

http://revistas.um.es/analesps/
http://revistas.um.es/analesps/

