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American Scientist, v. 102, n. 6, nov.-dez. 2014
Sumário

A

merican Scientist é uma publicação bimestral
ilustrada sobre ciência, engenharia e tecnologia. É
publicada pela Sigma Xi, The Scientific Research
Society desde 1913.
Cada edição contém artigos escritos por proeminentes
cientistas e engenheiros de áreas que vão da biologia
molecular à engenharia da computação.

Brazilian Journal of Physics, v. 44, n. 6, dez. 2014
Sumário

B

razilian Journal of Physics, anteriormente
denominada Revista Brasileira de Física, tem sido
editada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF)
desde 1971 e agora está sendo publicada em parceria com
a Springer. O Comitê Consultivo Editorial inclui físicos do
Brasil e de outros países. O conselho editorial é composto
por pesquisadores de diferentes áreas da física. A Revista
Brasileira de Física é indexada pela Scielo (Scientific
Electronic Library On-line) e pelo ISI (Science Citation Index
of the Institute for Science Information)
.
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Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 31, n. 3, dez. 2014
Sumário
aderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) é um
periódico quadrimestral, voltado prioritariamente para
os cursos de formação de professores de Física. É
amplamente utilizado em pós-graduações em Ensino de
Ciências/Física, em cursos de aperfeiçoamento para
professores do Nível Médio, bem como em cursos de
Licenciatura em Física. Tem por objetivo promover uma
disseminação efetiva e permanente de experiências entre
docentes e pesquisadores, visando a elevar a qualidade do
ensino da Física tanto nas instituições formadoras de novos
professores quanto nas escolas em que esses docentes irão
atuar.

C

CERN Courier, v. 55, n. 1, jan.-fev. 2015
Download
CERN Courier é uma Revista Internacional de Física de alta
energia, editada pela Organização Européia para a Pesquisa
Nuclear, conhecida como CERN, o maior laboratório de
física de partículas do mundo.

CERN Courier, v. 54, n. 10, dez. 2014
Download

CERN Courier, v. 54, n. 9, nov. 2014
Download
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Ciência Hoje, v. 54, n. 321, dez. 2014
Versão parcial
Ciência Hoje é a mais antiga revista de divulgação científica
em circulação no Brasil. Nascida no seio da comunidade
científica, se lançou ao desafio de aproximar a ciência do
grande público. Criada em 1982, tem contribuído, desde
então, para ressaltar a importância da popularização da
ciência, da formação de cientistas comunicadores e de
profissionais especializados em jornalismo científico.

Ciência Hoje, v. 54, n. 320, nov. 2014
Versão parcial

Ciência Hoje das Crianças, v. 27, n. 263, dez. 2014
Versão parcial
Ciência Hoje das Crianças é a única revista brasileira de
divulgação de ciência para o público infanto-juvenil, e tem
por objetivo promover a alfabetização científica.

Ciência Hoje das Crianças, v. 27, n. 262, nov. 2014
Versão parcial
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National Geographic Brasil, v. 15, n. 175, out. 2014
Versão parcial

N

ational Geographic foi fundada em Washington, DC,
como organização científica e educacional sem fins
lucrativos. Desde 1888, a NG patrocinou mais de 9
mil explorações e pesquisas, aumentando assim nosso
conhecimento a respeito da terra, do mar e do céu.

National Geographic Brasil, v. 14, n. 163, out. 2013, ed. esp. 125 anos
Versão parcial

Nature, v. 517, n. 7534, 15 jan. 2015
Sumário
Nature é uma revista internacional semanal que publica
pesquisas em todos os campos da ciência e da tecnologia,
com base em sua importância, interesse interdisciplinar etc.
Nature também fornece notícias e tendências que afetam a
ciência, os cientistas e o público em geral.
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Scientific American, v. 311, n. 6, dez. 2014
Sumário

S

cientific American é uma revista americana de
divulgação científica. É notável por sua longa história
ao apresentar informação científica para o público em geral.
Muitos cientistas famosos, incluindo Albert Einstein, têm
contribuído com artigos nos últimos 168 anos. É a revista
mensal continuamente publicada mais antiga dos Estados
Unidos.

Scientific American, v. 311, n. 5, nov. 2014
Sumário

Scientific American Brasil, v. 13, n. 153, fev. 2015
Sumário
completou em 2012, 10 anos
de publicação ininterrupta. Seu conteúdo é adaptado aos
interesses do leitor brasileiro mantendo a qualidade
editorial que mereceu nos Estados Unidos o mais
prestigioso prêmio do mercado editorial: o
ActionAward.
Scientific American Brasil

Scientific American Brasil, v. 13, n. 150, nov. 2014
Sumário

Scientific American Brasil, v. 13, n. 149, out. 2014
Sumário
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Scientific American Brasil, ed. esp. n. 61, História e filosofia da ciência
Sumário

Scientific American Brasil, ed. esp. saúde n. 55, A Devastação do tabaco e
as controvérsias da maconha
Sumário

