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 American Scientist  

• v.107, n.2, mar.-abr. 2019 
 Versão online 

 
• v.106, n.6, nov.-dez. 2018 
 Versão online 

 
 

 
American 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. 

 

https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2019/march-april
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2018/november-december


 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.1, jan.-fev. 2019 
 Versão online 

 
 

http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2019JanFeb-digitaledition.pdf


  Journal of Physics G: 
Nuclear and Particle Physics  

Journal of Physics G: Nuclear and Particle 

Physics é uma publicação revisada por pares que 

publica pesquisa teórica e experimental em 

física nuclear, física de partículas e astrofísica de 

partículas, incluindo todas as áreas de interface 

entre esses campos. 

 

• v. 37, n.7A, jul. 2010 

 Sumário 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/37/7A/075021/fulltext/


  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.2, fev. 2019 

 Sumário 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_30/february_2019/


  Scientific American 

Fundada em 1845, Scientific American 
é a mais antiga revista científica 
publicada continuamente nos EUA.   

• v.320, n.3, mar. 2019 

 Sumário 

 
• v.320, n.2, fev. 2019 

 Sumário 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2019/03-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2019/02-01/


  Scientific American Brasil 

Scientific American Brasil 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.  

• v. 17, n.194, abr. 2019 

 Sumário 

 

• v. 17, n.193, mar. 2019 

 Sumário 

 

• v. 15, n.176, set. 2017 

 Sumário 

 

• v. 15, n.175, ago. 2017 

 Sumário 

 

• v. 12, n.142, mar. 2014 

 Sumário 

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_vida_interior_das_estrelas_de_neutrons&idproduto=5319&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?o_codigo_facial&idproduto=5301&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?uma_nova_origem_para_a_vida&idproduto=4961&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?as_teias_da_memoria&idproduto=4934&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?o_enigma_do_proton&idproduto=3166&action=info


  Scientific American Brasil 
• v. 11, n.128, jan. 2013 

 Sumário 

 

• v. 11, n.127, dez. 2012 

 Sumário 

 

• v. 11, n.126, nov. 2012 

 Sumário 

 

• v. 11, n.125, out. 2012 

  

 

 

 

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?ideias_que_estao_transformando_o_mundo&idproduto=2807&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?uma_estrutura_interna_dos_quarks_&idproduto=2764&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_linguagem_do_cerebro&idproduto=2746&action=info


  Scientific American Brasil 
• v.11, n.124, set. 2012 

 Sumário 

 

• v.11, n.121, jun. 2012 

 Sumário 

 

• v.10, n.116, jan. 2012 

 Sumário 

 

• v.9, n.108, maio 2011 

 Sumário 

 

• n.100, set. 2010 

 Sumário 

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?buraco_negro_no_coracao_da_galaxia&idproduto=2707&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?o_sonho_de_einstein&idproduto=2543&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?um_chip_capaz_de_pensar&idproduto=2342&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?o_coracao_turbulento_da_terra&idproduto=1803&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?bem-vindo_ao_futuro&idproduto=1604&action=info


  Scientific American Brasil 
• v.5, n.53, out. 2006 

 Sumário 

 

• v.5, n.52, set. 2006 

 Sumário 

 

• v.4, n.48, maio 2006 

 Sumário 

 

• v.4, n.47, abr. 2006 

 Sumário 

 

• v.4, n.44, jan. 2006 

 Sumário 

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_energia_do_futuro&idproduto=180&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?segredos_de_uma_mente_brilhante&idproduto=179&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?computacao_quantica&idproduto=175&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?genes_da_longevidade&idproduto=174&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?ecos_de_buracos_negros&idproduto=171&action=info


  Scientific American Brasil 
• ed. esp. n. 54, Saúde   

 Sumário 

 

• ed. esp. n. 53, Antropologia 2 

 

• ed. esp. n. 52, Antropologia 1  

 

• ed. esp. n. 49  

 Sumário 

 

• ed. esp. n. 47, Física (2) 

 Sumário 

 

 

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?cancer_acuado_pela_ciencia_-_saude_parte_1&idproduto=3067&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?maquina_humana&idproduto=2734&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?enigmas_do_comeco_e_fim_do_tempo&idproduto=2555&action=info


  Scientific American Brasil 
• ed. esp. n. 45, Astronáutica 

 Sumário 

 

• ed. esp. n. 22, Nanotecnologia 

 Sumário 

 

  

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?interceptacao_de_asteroides&idproduto=2442&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?nanotecnologia&idproduto=652&action=info

