Boletim de Psicologia
Publicação de
Associação de Psicologia de São Paulo

ISSN 0006-5943
Missão
0 Boletim de Psicologia, órgão oficial da Associação de Psicologia de São Paulo, destina-se à
publicação de trabalhos de interesse da Psicologia e áreas afins, incluindo artigos originais,
trabalhos de pesquisas, resenhas bibliográficas, textos de resumos de conferências,
correspondência de caráter científico, notícias de ordem geral que sejam do interesse dos
associados.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0006-5943&lng=pt&nrm=iso

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. Possui
http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/index

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.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso

Cadernos de Saúde Publica
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://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso

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.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4014&lng=pt&nrm=iso

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.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=pt&nrm=iso

ESPIC - Estudos de Psicologia Natal
Publicação de
Programa de Pós-graduação em Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicobiologia,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ISSN 1678-4669
Missão
Publicar trabalhos inéditos em Psicobiologia e Psicologia Cognitiva; Psicologia Social Comunitária
e Saúde Mental; Psicologia Social do Trabalho e A Psicologia e a atuação do psicólogo nas
Políticas Sociais, Direitos Humanos e Relações Pessoa-ambiente, que se enquadrem nas
seguintes categorias: artigos e relatos de experiência profissional.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&lng=pt&nrm=iso

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

Estudos de Psicologia Campinas
Publicação de
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas

ISSN 1982-0275
Missão
Tem por missão promover e divulgar o conhecimento científico e técnico na área de Psicologia,
bem como discutir o significado de práticas nos campos profissional e da pesquisa.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-166X&lng=pt&nrm=iso

Interface Comunicação Saúde Educação
Publicação de
UNESP

ISSN 1807-5762
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=1414-3283&lng=pt&nrm=iso

Id on Line Revista de Psicologia
Publicação de
Conta com o apoio da Universidade Regional do Cariri – URCA

ISSN 1981-1179.
Missão
Tem como propósitos enfrentar os desafios do cotidiano e promover uma permanente
atualização das tendências de pensamento e das práticas na psicologia e áreas afins, abrindo
espaço para reflexões transdisciplinares.
https://idonline.emnuvens.com.br/id/about/editorialPolicies#focusAndScope

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

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

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

Psicologia Clínica
Publicação de
Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

ISSN 1980-5438
Missão
Divulgar trabalhos originais na área da Psicologia Clínica, contribuindo para a qualidade da
produção e para a consolidação desse campo no Brasil.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5665&lng=pt&nrm=iso

Psicologia Reflexão e Crítica
Publicação de
Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ISSN 1678-7153
Missão
Publicar trabalhos originais nas subáreas de Psicologia do Desenvolvimento, Avaliação
Psicológica, Psicologia da Saúde e Processos Básicos/Psicologia Experimental em Inglês.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=pt&nrm=iso

Psicologia & Sociedade
Publicação de
Associação Brasileira de Psicologia Social

ISSN 1807-0310
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.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7182&lng=pt&nrm=iso

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

PsicoUFS
Publicação de
Universidade de São Francisco, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia

ISSN 2175-3563
Missão
O propósito da revista é servir de fórum para a apresentação de pesquisas atuais no campo da
Psicologia e como um veículo de disseminação de informação aos profissionais do campo e
interessados.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8271&lng=pt&nrm=iso

Psicologia USP
Publicação de
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

ISSN 1678-5177
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.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6564&lng=pt&nrm=iso

Revista de Psiquiatria Clinica USP
Publicação de
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

ISSN 1806-938X
Missão
Publicar trabalhos originais de contribuição científica, no campo da Psiquiatria Clínica e áreas
correlatas.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6083&lng=pt&nrm=iso

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

