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⦁ REVISTA INTERAÇÃO 
A revista Inter-Ação, que circula desde 1975, é uma publicação semestral da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG. 
ACESSO: 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao

⦁ PHILÓSOPHOS - REVISTA DE FILOSOFIA 
A Revista Philósophos tem como objetivo publicar material bibliográfico 
inédito na área de filosofia e promover o debate filosófico. 
ACESSO: 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos

⦁ ESTUDOS 
A revista Estudos já com 36 anos de existência, é uma publicação bimestral 
da Universidade Católica de Goiás. 
ACESSO: 
http://revistas.ucg.br/index.php/estudos

⦁ EDUCATIVA 
A revista Educativa é uma publicação semestral do Departamento de 
Educação da UCG. Está aberta à publicação de trabalhos que tomem como 
objeto de suas reflexões o estudo do fenômeno educativo, tendo como 
referência fundamental os seguintes eixos: práticas pedagógicas, história da 
educação e políticas educacionais, formação de professores, sociedade, 
educação e cultura. 
ACESSO: 
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/index

⦁ SER 
A Revista Ser é uma publicação on-line de periodicidade semestral do Ser -
Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Cidadania da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, orientada para a divulgação científica em torno da 
temática Comunicação, Cultura e Cidadania. 
ACESSO: 
https://www.revistafaag.com.br/revistas/index.php/ser

⦁ EDUCAÇÃO E PESQUISA 
⦁ Educação e Pesquisa é uma publicação quadrimestral da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo FEUSP. Publicada desde 1975, a 
revista aceita artigos em português, francês, espanhol e inglês. 
⦁ ACESSO: 
⦁ http://www.scielo.br/revistas/ep/paboutj.htm

⦁ EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
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Planejada como instrumento de incentivo à pesquisa acadêmica e ao amplo 
debate sobre o ensino, nos seus diversos prismas, a revista aceita 
colaborações de artigos e resenhas na área de Ciência da Educação. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_
0101-7330/lng_pt/nrm_iso

⦁ REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
Publicada pela ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação, dedica-se à publicação de artigos acadêmico- científicos, 
fomentando e facilitando o intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e 
internacional. 
ACESSO: 
http://www.ibict.br/revistainclusaosocial/index.php

⦁ REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
É uma publicação semestral da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo — FEUSP (fundada em 1969). Edita artigos e relatos de pesquisa 
inéditos na área de educação e afins, bem como resenhas de livros, 
documentos especiais e traduções de autoria de docentes e pesquisadores 
da USP e de outras instituições. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/revistas/rfe/paboutj.htm

⦁ REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
A Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), de periodicidade 
quadrimestral, é publicada desde junho de 1986 pela ANPOCS - Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909
&lng=pt&nrm=iso

⦁ REVISTA PRO-POSIÇÕES 
A Revista Pro-Posições, criada em 1990, é uma publicação quadrimestral 
de editoria da Faculdade de Educação da Unicamp e publica artigos, 
resenhas e traduções sobre temas relacionados à área das Ciências da 
Educação, expressando a investigação, os debates e a produção da área. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7307
&lng=en&nrm=iso

⦁ CURRENT ISSUES IN EDUCATION 
Revista eletrônica publicada pela Faculdade de Educação da Universidade 
do Arizona. 
ACESSO: 
http://cie.ed.asu.edu/

⦁ REVISTA MUY INTERESANTE (EM ESPANHOL) 
Revista mensal de divulgação e interesse geral mais lida na Espanha. Trata 

2



de ciência, tecnologia, história, corpo humano, saúde, meio-ambiente etc. 
ACESSO: 
http://www.muyinteresante.es

⦁ A PÁGINA DA EDUCAÇÃO 
Jornal mensal especializado em educação, ensino, sociedade e cultura. 
Estão disponíveis as edições a partir de janeiro de 1998. 
ACESSO: 
http://www.a-pagina-da-educacao.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=2033

⦁ EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS ARCHIVES 
Revista eletrônica publicada pelo Laboratório de Estudos de Política 
Educacional da Universidade do Arizona. 
ACESSO: 
https://epaa.asu.edu/ojs/issue/archive

⦁ EDUCATIONAL RESEARCHER 
Publicação da associação de pesquisa educacional americana. 
ACESSO: 
http://www.aera.net/pubs/er/

⦁ RETHINKING SCHOOLS 
Publicação independente com matérias educacionais. 
ACESSO: 
http://www.rethinkingschools.org/

⦁ CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 
Revista online sobre educação. 
ACESSO: 
http://www.cuadernosdepedagogia.com

⦁ REVISTA PORTUGUESA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
É uma publicação, em suporte eletrônico, do Instituto Nacional de 
Acreditação da Formação de Professores (INAFOP) com o objetivo de 
contribuir para a reflexão, debate e intercâmbio de ideias e práticas no 
domínio da formação profissional de professores. 
ACESSO: 
https://periodicos.itp.ifsp.edu.br/index.php/RIFP/index

⦁ REVISTA MUY INTERESANTE (EM ESPANHOL) 
Revista mensal de divulgação e interesse geral mais lida na Espanha. Trata 
de ciência, tecnologia, história, corpo humano, saúde, meio-ambiente etc. 
ACESSO: 
http://www.muyinteresante.es

⦁ A PÁGINA DA EDUCAÇÃO 
Jornal mensal especializado em educação, ensino, sociedade e cultura. 
Estão disponíveis as edições a partir de janeiro de 1998. 
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ACESSO: 
https://www.apagina.pt

⦁ REVISTA PORTUGUESA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
É uma publicação, em suporte eletrônico, do Instituto Nacional de 
Acreditação da Formação de Professores (INAFOP) com o objetivo de 
contribuir para a reflexão, debate e intercâmbio de ideias e práticas no 
domínio da formação profissional de professores. 
ACESSO: 
http://www.inafop.pt/revista/apresentacao.html

⦁ CURRENT ISSUES IN EDUCATION 
Revista eletrônica publicada pela Faculdade de Educação da Universidade 
do Arizona. 
ACESSO: 
http://cie.ed.asu.edu/

⦁ EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS ARCHIVES 
Revista eletrônica publicada pelo Laboratório de Estudos de Política 
Educacional da Universidade do Arizona. 
ACESSO: 
http://olam.ed.asu.edu/epaa/
PERSPECTIVA (UFSC)
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/archive

⦁ RETHINKING SCHOOLS 
Publicação independente com matérias educacionais. 
ACESSO: 
http://www.rethinkingschools.org/

⦁ CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 
Revista online sobre educação. 
ACESSO: 
http://www.cuadernosdepedagogia.com

⦁ EDUCATIONAL RESEARCHER 
Publicação da associação de pesquisa educacional americana. 
ACESSO: 
http://www.aera.net/pubs/er/
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