PERIÓDICOS DIGITAIS PSICOLOGIA

ADOLESCÊNCIA & SAÚDE | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN: 2177-5281
A revista Adolescência & Saúde é um periódico científico oficial do Núcleo
de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA), da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ). Veiculado trimestralmente, divulga e compartilha
experiências relacionadas à saúde dos adolescentes.

ANUÁRIO DE PSICOLOGIA JURÍDICA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN:
1133-0740
É um periódico veiculado anualmente pelo Colégio Oficial de Psicólogos de
Madrid. Publica conteúdos relacionados à Psicologia Jurídica.

ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOLOGIA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A2 |
ISSN: 1809-5267
Arquivos Brasileiros de Psicologia é uma revista de publicação
quadrimestral do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), cuja edição é de responsabilidade do Programa de PósGraduação em Psicologia. Tem por missão acolher e difundir a diversidade
das produções científicas e profissionais da Psicologia e áreas afins, sejam
elas teóricas, metodológicas ou empíricas.

CADERNOS DE PSICOLOGIA SOCIAL DO TRABALHO | CIRCULAÇÃO N |

NÍVEL B2 | ISSN: 1981-0490
É uma revista do Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho do
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo (USP). Visa difundir a produção científica na
área da psicologia do trabalho e dos processos organizativos a partir da
leitura da psicologia social, compreendida como um campo interdisciplinar.

CIÊNCIA E COGNIÇÃO | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN: 1806-5821
Periódico quadrimestral oficial do Instituto de Ciências Cognitivas (ICC).
Publica artigos de caráter acadêmico que tratem de questões da mente, do
comportamento humano, da capacidade de produzir, assimilar e distribuir
conhecimento, bem como do funcionamento do cérebro em si. Privilegia-se
a abordagem multidisciplinar dos temas.

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A2 | ISSN: 0102311X
É uma revista mensal da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca,
Fundação Oswaldo Cruz. Publica 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.

CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A2 | ISSN: 14138123
É uma revista publicada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(ABRASCO). Tem periodicidade mensal e publica debates, análises e
resultados de investigações sobre temas considerados relevantes para a
Saúde Coletiva.

ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B1 |
ISSN: 1808-4281

É uma revista do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ). São publicadas reflexões das várias áreas de saber
que compõem as Ciências Humanas e Sociais, que contribuem para o
aprofundamento das questões concernentes à Psicologia.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN: 2175-3520
A revista pertence ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Publica artigos e relatórios de pesquisa inéditos na área de Psicologia da
Educação e afins, bem como resenhas de livros, teses, dissertações e
traduções de autoria de docentes e pesquisadores da PUC-SP e de outras
instituições.

PAIDÉIA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A1 | ISSN: 1982-4327
A Revista tem periodicidade quadrimestral e publica artigos originais na
área de Psicologia, Educação e áreas afins. É vinculada ao Programa de
Pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).

PSICO | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B1 | ISSN: 1980-8623
Periódico trimestral do Programa de Pós-graduação em Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Publica
trabalhos inéditos em Psicologia e áreas afins, nas modalidades de
pesquisa empírica, revisão sistemática de literatura e resenha de livro.

PSICOLOGIA CLÍNICA | CIRCULAÇÃO N | NÍVEL B1 | ISSN: 0103-5665
É uma revista do Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Destina-se à publicação semestral
de trabalhos científicos originais nas áreas de Psicanálise: clínica e cultura;
Linguagem e construção da subjetividade; Família e casal: estudos
psicossociais em psicoterapia; Clínica e neurociência.

PSICOLOGIA & SOCIEDADE | CIRCULAÇÃO N | NÍVEL A2 | ISSN: 1807-0310
É uma revista quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Social
(ABRAPSO). Publica artigos originais 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.

PSICOLOGIA EM ESTUDO | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A2 | ISSN: 1807-0329
É uma revista publicada trimestralmente pelo Departamento de
Psicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A revista
publica textos originais sobre temáticas na área de Psicologia e nas suas
interfaces com as Ciências Humanas e as Ciências da Saúde,
problematizando a realidade atual, contribuindo para a prática em
Psicologia e promovendo o desenvolvimento teórico.

PSICOLOGIA EM PESQUISA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN: 1982-1247
Psicologia em Pesquisa é um periódico eletrônico semestral do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). Seu objetivo principal é promover a produção e a divulgação do
conhecimento científico no campo da Psicologia e de suas áreas afins.
Para tanto, prioriza a publicação de artigos originais que relatam os
resultados de pesquisas empíricas ou teóricas.

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL | CIRCULAÇÃO I | Nível B1 |
ISSN: 2175-3539
A revista é um veículo de divulgação e debate da produção científica na
área específica e está vinculada à Associação Brasileira de Psicologia
Escolar e Educacional (ABRAPEE). Seu objetivo é constituir um espaço
para a apresentação de pesquisas atuais no campo da Psicologia Escolar
e Educacional e servir como um veículo de divulgação do conhecimento
produzido na área, bem como de informação atualizada a profissionais
psicólogos e de áreas correlatas.

PSICOLOGIA EM REVISTA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B1 | ISSN: 1678-9563
É um periódico quadrimestral da Faculdade de Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas); abre-se às diversas
tendências teóricas e às mais variadas práticas, clássicas ou emergentes,
vigentes nos campos da Psicologia. Objetiva ser um elo entre os membros
da comunidade científica, refletindo sua pluralidade e promovendo a
interlocução com outros saberes, no campo das ciências humanas e
sociais.

PSICOLOGIA USP | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A2 | ISSN: 0103-6564
É uma revista de publicação quadrimestral do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (IPUSP). Divulga artigos que reflitam o amplo
espectro das preocupações atuais dos pesquisadores e os debates mais
significativos que se travam nas áreas de fronteira das ciências humanas e
biológicas. A revista publica artigos de reflexão e ensaios com ênfase em
tópicos clássicos da Psicologia.

PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO | CIRCULAÇÃO N | NÍVEL B1 |
ISSN:1414-9893
É uma publicação trimestral dos Conselhos Federal (CFP) e Regionais de
Psicologia (CRP). Publica artigos originais referentes à atuação profissional
do psicólogo, à pesquisa, ao ensino ou à reflexão crítica sobre a produção
de conhecimento na área da Psicologia.

PSICOLOGIA: REFLEXÃO E CRÍTTICA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A1 | ISSN:
1678-7153

Publicada trimestralmente pelo Curso de Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Conta com
trabalhos originais na área de Psicologia do Desenvolvimento, Avaliação
Psicológica, Processos Psicológicos Básicos e Psicologia da Saúde, nas
seguintes categorias: relatos de pesquisa, artigos teóricos ou de revisão
sistemática, comunicações breves e resenhas.

REVISTA BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA | CIRCULAÇÃO
N | NÍVEL B3 | ISSN: 1809-9823
É uma publicação do Centro de Referência e Documentação sobre
Envelhecimento para a Terceira Idade (CRDE) da Universidade Aberta da
Terceira Idade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UnATI/UERJ). Tem por objetivos publicar e disseminar a produção
científica no âmbito da geronto-geriatria e contribuir para o aprofundamento
das questões atinentes ao envelhecimento humano.

REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | CIRCULAÇÃO
I | NÍVEL B2 | ISSN: 1807-8338
A Revista Brasileira de Análise do Comportamento é uma publicação
semestral que visa divulgar a análise do comportamento no Brasil e no
exterior, publicando textos originais em português e em inglês nas formas
de artigo teórico, análise conceitual, relato de pesquisa e comunicação
breve de pesquisa. A revista publica também artigos que contribuam para a
preservação da história da Análise do Comportamento e do Behaviorismo
e a tradução para o português de artigos clássicos.

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE | CIRCULAÇÃO I |
NÍVEL B2 | ISSN: 0101-3289
Editada pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), a Revista
Brasileira de Ciências do Esporte é um dos mais tradicionais e importantes
periódicos científicos brasileiros na área de Educação Física/Ciências do
Esporte. Tem periodicidade trimestral e é multidisciplinar.

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL
B2 | ISSN: 1982-3746
A Revista Brasileira de Terapias Cognitivas é uma publicação semestral da
Sociedade Brasileira de Terapias Cognitivas (SBTC). Destina-se
à publicação de trabalhos originais relacionados às Teorias e Terapias
Cognitivas.

REVISTA NEUROCIÊNCIA | CIRCULAÇÃO N | NÍVEL B2 | ISSN: 1984-4905
É um periódico publicado trimestralmente, administrado pela Associação
Neuro-Sono, São Paulo-SP. Divulga artigos de interesse científico e
tecnológico, voltada à Neurologia e às ciências afins, realizados por
profissionais dessas áreas, resultantes de estudos clínicos ou com ênfase
em temas de cunho prático, específicos ou interdisciplinares.

REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL | CIRCULAÇÃO I |
NÍVEL B1 | ISSN: 1679-3390
A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP) é uma publicação
semestral da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP),
em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) e conta com o apoio
da Vetor-Editora. A Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP)
publica trabalhos originais na área de Orientação Profissional e de Carreira
nos contextos da Educação, Trabalho e Saúde e nas interfaces com outras
áreas do conhecimento.

REVISTA LATINO AMERICANA DE PSICOLOGÍA | CIRCULÇÃO I | NÍVEL A2
| ISSN: 0120-0534
É uma revista de publicação quadrimestral que pertence a Fundaçión
Universitaria Konrad Lorenz Colombia. Publica artigos em todas as áreas
da Psicologia (organizacional, clínica, jurídica, saúde, educação dentre
outras).

REVISTA PSICOLOGIA – TEORIA E PRÁTICA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL A2 |
ISSN: 1980-6906
É um periódico quadrimestral que pertence ao Curso de Psicologia e ao
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPGDD)
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Trata-se de um veículo de difusão científica que incentiva a publicação de
trabalhos inéditos em Psicologia e áreas afins.

REVISTA PSICOLOGIA: ORGANIZAÇÕES E TRABALHO | CIRCULAÇÃO N |
NÍVEL B1 | ISSN: 1984-6657
É um periódico trimestral da Associação Brasileira de Psicologia
Organizacional e do Trabalho (SBPOT) e destina-se a profissionais e
acadêmicos de Psicologia e áreas afins interessados em contribuir para o
enriquecimento do debate crítico sobre a prática, a pesquisa e o ensino da
Psicologia das Organizações e do Trabalho.
SAÚDE E SOCIEDADE | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN: 1984-0470

É uma revista quadrimestral da Universidade de São Paulo (USP) que
divulga a produção das diferentes áreas do saber relacionadas às práticas
em saúde, visando ao desenvolvimento interdisciplinar do campo.
SMAD - Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas | CIRCULAÇÃO I |
NÍVEL B2 | ISSN: 1806-6976
É uma revista on line, de acesso aberto, avaliada por partes, que recebe
manuscritos de pesquisas que abordam todos os aspectos da saúde
mental, uso de álcool, tabaco e outras drogas psicotrópicas sob diversos
enfoques (psicossocial e da neurociência).
TEORIA E SOCIEDADE | CIRCULAÇÃO N | NÍVEL B3 | ISSN: 1518-4471

Teoria & Sociedade é uma revista dos Departamentos de Ciência Política e
de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É uma
publicação periódica semestral destinada a veicular trabalhos teóricos e
empíricos sobre temas de interesse das ciências sociais em suas múltiplas
vertentes intelectuais.
TEMAS EM PSICOLOGIA | CIRCULAÇÃO I | NÍVEL B2 | ISSN: 1413-389X

A revista Temas em Psicologia é uma publicação semestral da Sociedade
Brasileira de Psicologia (SBP). Destina-se à divulgação de trabalhos
originais na área de Psicologia, como estudos empíricos, históricos,
teóricos e conceituais, relatos de experiência profissional, revisões críticas
da literatura, notas técnicas e cartas aos editores.

