PERIÓDICOS ARQUITETURA

1 - PÓS. REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA
E URBANISMO DA FAUUSP
A revista Pós- é um periódico científico internacional, arbitrado e indexado,
administrado pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP. Seu objetivo é publicar os
resultados de pesquisas, nacionais e internacionais, por meio de artigos inéditos,
revisados pelo sistema blind peer review, e assim contribuir para a divulgação da
produção científica desenvolvidas nas diversas áreas relacionadas à arquitetura, ao
urbanismo e ao design. ISSN 2317-2762
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.revistas.usp.br/posfau
2 - 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
3 - REVISTA BELAS ARTES
A Revista Belas Artes é uma publicação eletrônica do Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo que tem por objetivo divulgar artigos, ensaios, entrevistas e resenhas de
seus professores e pesquisadores além de outras universidades brasileiras e
estrangeiras. Com a finalidade de publicar a produção científica do corpo docente, a
Revista Belas Artes é quadrimestral, com pesquisas na área de estética, comunicação,
política e cultura. Os textos apresentados promovem o diálogo interdisciplinar entre os
cursos de Artes Visuais, Arquitetura, Comunicação, Design e Relações Internacionais,
apresentando conexões entre os diversos campos do saber. ISSN 2176-6479
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.belasartes.br/revistabelasartes/
4 - 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
5 - 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=03666913&lng=pt&nrm=iso
6 - CADERNO DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO DO PROARQ
Cadernos PROARQ é uma publicação bianual do Programa de Pós-graduação em
Arquitetura da FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/ UFRJ. São bem-vindas
submissões de artigos científicos inéditos nas seguintes áreas de conhecimento:
Ensino de Arquitetura; Teoria, História e Crítica; Ambientes de Saúde; Cultura,
Paisagem e Ambiente Construído; Habitação e Assentamentos Humanos;
Sustentabilidade, Conforto Ambiental e Eficiência Energética; Revitalização e
Restauração; Gestão e Sustentabilidade do Patrimônio. ISSN 1679-7604
QUALIS: B2
ACESSO: http://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/pt/home
7 - ESTUDOS EM DESIGN DESING ARTICLES
A Comissão de Publicação do evento em conjunto com os editores da Estudos em
Design identificaram dez artigos com as melhores avaliações submetidos em
diferentes eixos temáticos: “História, Teoria e Crítica do Design”, “Metodologia do
Design”, “Design e Processos Sociais”, “Design e Tecnologia” e por fim o eixo
“Práticas do Design”. ISSN 1983-196X
QUALIS: A2
ACESSO: https://www.eed.emnuvens.com.br/design/index
8 - REVISTA DE ARQUITETURA IMED
A Revista de Arquitetura Imed é uma publicação semestral da Escola de Arquitetura e
Urbanismo da IMED que visa divulgar a produção científica, através de um espaço
para reflexão e discussão de experiências e socialização do conhecimento gerado na
área de arquitetura e urbanismo, buscando o aprimoramento de processo de projeto,
desenho urbano e inovação e tecnologia do ambiente construído. ISSN 2318-1109
QUALIS: B5
ACESSO: https://seer.imed.edu.br/index.php/arqimed/about
9 - 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
10 - REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 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
11 - REVISTA D.: DESIGN, EDUCAÇÃO, 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
12 - 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=21753369&lng=pt&nrm=isso
13 - 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=16788621&lng=pt&nrm=iso
14 - 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=1980993X&lng=pt&nrm=iso
15 - 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=19834195&lng=pt&nrm=iso
16 - 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

17 - REVISTA ARQ & DESIGN ESTILO DE VIDA
Revista voltada para Arquitetura e Design publicação mensal eletrônica e impressa,
Arquitetura, Decoração, Lazer & Cultura, Mostras & Expo. ISSN XXXX-XXXX
QUALIS:
ACESSO: http://revistaarqdesign.com.br/
18 - REVISTA LUSH
A Revista Lush é uma publicação mensal, 100% digital, desenvolvida pela MAG Midia
e Prime Comunicação. ISSN XXXX-XXXX
QUALIS:
ACESSO: http://www.revistalush.com.br/index.html#
19 - ARQUITETURA REVISTA
ARQUITETURAREVISTA está direcionada para a divulgação de trabalhos científicos e
para os interesses acadêmicos e profissionais relacionados com os diferentes campos
disciplinares que se vinculam ao território, ao espaço digital, estabelecendo, a partir
dessa nova tríade o lócus fundamental para que se avance nas reflexões sobre a
arquitetura contemporânea.
ISSN 1808-5748
QUALIS: B1
ACESSO: http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura
20 - 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#
21 - 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
22 - 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
23 - 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). A Revista adota o
o DOI (Digital Object Identifier) e, atualmente, é qualificada como B1 no webqualis da
Capes.

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

24 - UNIVERSITAS: ARQUITETURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Universitas: arquitetura e comunicação é uma revista científica publicada
semestralmente, com o propósito de promover o diálogo e o intercâmbio de
experiências relacionadas às Ciências Sociais Aplicadas, nas linhas de pesquisa que
envolvem as duas áreas. São artigos, resenhas e estudos de caso realizados por
estudiosos em arquitetura e comunicação, direcionados a pesquisadores, professores
e alunos. Os resultados viabilizam registros acadêmicos científicos, de forma a
contribuir com a ampliação do conhecimento. Seu formato interdisciplinar permite
análises abrangentes e plurais dos assuntos destacados. ISSN 2175-7461
QUALIS: B1
ACESSO: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/arqcom/issue/view/224
25 - 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_1414753X/lng_pt/nrm_iso
26 - REVISTA DE ARQUITETURA IMED
A Revista de Arquitetura Imed é uma publicação semestral da Escola de Arquitetura e
Urbanismo da IMED que visa divulgar a produção científica, através de um espaço
para reflexão e discussão de experiências e socialização do conhecimento gerado na
área de arquitetura e urbanismo, buscando o aprimoramento de processo de projeto,
desenho urbano e inovação e tecnologia do ambiente construído. ISSN 2318-1109
QUALIS:
ACESSO: https://seer.imed.edu.br/index.php/arqimed
27 - 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
28 - 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
29 – OCULUM ENSAIOS REVISTA DE ARQUITETURA E URBANISMO
Oculum Ensaios, fundada em 2000, é uma revista cientifica em Arquitetura e
Urbanismo do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da PUC-Campinas, com
periodicidade semestral, aberta a contribuições da comunidade científica nacional e
internacional, assim como para os pesquisadores das diferentes áreas acadêmicas da
arquitetura e do urbanismo, com o objetivo de registrar a memória do pensamento
urbanístico e de manter o debate atualizado. ISSN 2318-0919
QUALIS: B1
ACESSO: http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum
30 – PARANOÁ: CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
A Paranoá é um periódico científico do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de Brasília que publica trabalhos de pesquisa inéditas
dentro de um escopo multidisciplinar das diferentes áreas acadêmicas da Arquitetura e
Urbanismo, incluindo: Projeto e Planejamento; Teoria, História e Crítica; Tecnologia,
Ambiente e Sustentabilidade. ISSN 1679-0944
QUALIS: B1
ACESSO: http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa

