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 Applied Physics  

Applied Physics é dedicada a relatos 
concisos de investigações experimentais e 
teóricas que contribuem com novos 
conhecimentos ou compreensão de 
fenômenos, princípios ou métodos da 
Física aplicada.  

• v.16, n.1-4, maio-ago. 1978 
  
• v.14, n.1-4, set.-dez. 1977 

 
• v.13, n.1-4, maio – ago. 1977 

 
• v.12, n. 1-4, jan. – abr. 1977 

 
 

 



 The Bulletin of the 
Atomic Scientists 

The Bulletin of the Atomic Scientists tem 
como missão trazer ao público, aos 
formuladores de políticas e aos cientistas 
as informações necessárias para exigir, 
reconhecer e apoiar políticas públicas que 
reduzem ameaças existenciais causadas 
pelo homem, como a guerra nuclear, as 
mudanças climáticas e as tecnologias 
disruptivas. 

• v.49, n.9, nov. 1993 
 

• v.40, n.7, set. 1984 
 
• v.40, n.6, jun. – jul. 1984 

 
• v.40, n.5, maio 1984 

 
• v.40, n.4, abr. 1984 

 
• v.40, n.3, mar. 1984 

 
• v.40, n.2, fev. 1984 

 
 



 The Bulletin of the 
Atomic Scientists  

• v.40, n.1, jan. 1984 
 

• v.38, n.10, dez. 1982 
 
• v.38, n.9, nov. 1982 

 
• v.38, n.8, out. 1982 

 
• v.38, n.7, ago. - set. 1982  

 
• v.38, n.6, jun. 1982 

 
• v.38, n.25, maio 1982 

 
 



 The Bulletin of the 
Atomic Scientists  

• v.38, n.4, abr. 1982 
 

• v.38, n.3, mar. 1982 
 
• v.38, n.2, fev. 1982 

 
• v.38, n.1, jan. 1982 

 
• v.37, n.10, dez. 1981  

 
• v.37, n.9, nov. 1981 

 
• v.37, n.8, out. 1981 

 
 



 The Bulletin of the 
Atomic Scientists  

• v.37, n.7, ago. – set. 1981 
 

• v.37, n.6, jun. – jul. 1981 
 
• v.37, n.5, maio 1981 

 
• v.37, n.4, abr. 1981 

 
• v.37, n.3, mar. 1981  

 
• v.37, n.1, jan. 1981 

 
• v.36, n.10, dez. 1980 

 
 



 The Bulletin of the 
Atomic Scientists  

• v.36, n.9, nov. 1980 
 

• v.36, n.8, out. 1980 
 

• v.36, n.7, set. 1980 
 

• v.36, n.6, jun. 1980 
 

• v.36, n.5, maio 1980 
 

• v.36, n.4, abr. 1980 
 

• v.36, n.3, mar. 1980 
 
 



 The Bulletin of the 
Atomic Scientists  

• v.36, n.2, fev. 1980 
 

• v.36, n.1, jan. 1980 
 
 
 
 

 
 



 CERN Courier 

CERN Courier é uma revista internacional 
de Física de alta energia, editada pela 
Organização Europeia para a Pesquisa 
Nuclear, conhecida como CERN, o maior 
laboratório de física de partículas do 
mundo. 

• v.59, n.3, maio - jun. 2019 
 Versão online 

 
• v.59, n.2, mar. - abr. 2019 
 Versão online 
 

https://cds.cern.ch/record/2673718/files/CCMayJun19-digital.pdf
https://cds.cern.ch/record/2666160/files/CERNCourier2019MarApr-digitaledition.pdf


 Europhysics News  

Europhysics News é a revista de Física da 
comunidade europeia. É propriedade da 
European Physical Society e produzida em 
cooperação com a EDP Sciences. A maioria 
das sociedades nacionais europeias 
recebe EPN para posterior distribuição. A 
circulação total é atualmente de cerca de 
25.000 cópias por edição. 

• v.50, n.2, maio - jun. 2019 
 Versão online 

 
 

https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2019/02/epn2019-50-2.pdf


 Journal of the Optical 
Society of America  

Journal of the Optical Society of America 
é uma revista científica de óptica revisada 
por pares, publicada pela The Optical 
Society. Foi criada em 1917 e em 1984 foi 
dividida em duas partes, A e B. 

• v.61, n.10, out. 1971 
  Sumário 

 
 

https://www.osapublishing.org/josa/issue.cfm?volume=61&issue=10


 European Nuclear 
Physics News  

European Nuclear Physics News é uma 
revista científica que abrange a pesquisa 
em Fsica nuclear e é publicada desde 1990 
por Taylor & Francis. É a revista oficial da 
Nuclear Physics European Collaboration 
Committee, um Comitê de especialistas da 
Fundação Europeia de Ciência, que 
também foi criada em 1990. 

• v.29, n.1, jan. – fev. 2019 
 Versão online 

 
 

http://www.nupecc.org/npn/npn291.pdf


  Optics & Photonics News  

Optics & Photonics News (OPN) é a revista 

mensal de notícias da Optical Society. Ela 

fornece cobertura detalhada dos 

desenvolvimentos recentes no campo da óptica 

e oferece aos profissionais as ferramentas que 

precisam para ter sucesso na indústria óptica, 

bem como peças informativas sobre uma 

variedade de temas como ciência e sociedade, 

educação, tecnologia e negócios.  

 

• v. 30, n.4, abr. 2019 

 Sumário 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_30/april_2019/


  The Physical Review 

The Physical Review é uma das mais antigas e 

respeitadas revista científicas, que abrange 

todos os aspectos da Física. Fundada em 1893, é 

publicada desde 1913 pela American Physical 

Society. 

 

• v. 184, n.5, ago. 1969 

 Sumário 

 

• v. 184, n.4, ago. 1969 

 Sumário 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://journals.aps.org/pr/issues/184/5
https://journals.aps.org/pr/issues/184/4


  Physics of elementary 
particles and atomic nuclei, 

letters 

Physics of elementary particles and atomic 

nuclei, letters publica os artigos com os 

resultados das pesquisas novas e com suas 

teorias originais, experimentais, técnico-

científicas, metodológicas e aplicadas. 

• v. 16, n.3 (222), maio 2019 

 Sumário 

 

• v. 16, n.2 (221), mar. 2019 

 Sumário 

 

• v. 16, n.1 (220), jan. 2019 

 Sumário 

 

• v. 15, n.7 (219), dez. 2018 

 Sumário 

 

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/Letters_index.html
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/Letters_index.html
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/Letters_index.html
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_eng.html


  Physics Today 

Physics Today, a principal publicação do 

Instituto Americano de Física, é a revista de 

Física mais influente e seguida no mundo. Com 

recursos oficiais, cobertura de notícias e análise 

completa, e novas perspectivas sobre os 

avanços tecnológicos e pesquisas inovadoras, 

Physics Today informa os leitores sobre a ciência 

e seu papel na sociedade. 

• v. 72, n.6, jun. 2019 

 Sumário 

 

• v. 72, n.4, abr. 2019 

 Sumário 

 

• v. 71, n.12, dez. 2018 

 Sumário 

 

 

 

 

https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/72/6
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/72/4
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/71/12

