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American Scientist, v. 103, n.1, jan./fev. 2015 

Sumário 

 

 
 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. 

 

 

American Scientist, v. 102, n.5, set./out. 2014 

Sumário

  

Ciência Hoje, v. 54, n. 319, out. 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.

A 

http://www.americanscientist.org/issues/id.112/past.aspx
http://www.americanscientist.org/issues/id.112/past.aspx
http://www.americanscientist.org/issues/id.110/past.aspx
http://assinaturadigital.cienciahoje.org.br/revistas/reduzidas/319/


 

 

Ciência Hoje, v. 53, n. 318, set. 2014 

Versão parcial 

Ciência Hoje, v. 53, n. 317, ago. 2014 

Versão parcial 

Ciência Hoje, v. 53, n. 316, jul. 2014 

Versão parcial 

 

Ciência Hoje das Crianças, v. 28, n. 264, jan./fev. 2015 

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. 261, out. 2014 

Versão parcial 

Ciência Hoje das Crianças, v. 27, n. 260, nov. 2014 

Versão parcial 

Ciência Hoje das Crianças, v. 27, n. 259, ago. 2014 

Versão Parcial 

Ciência Hoje das Crianças, v. 27, n. 258, jul. 2014 

Versão parcial 

 

 

 

 

 

 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/318
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/318
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/317
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/316
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/264/?revista=264
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/264/?revista=264
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/261/?revista=261
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/260/?revista=260
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/260/?revista=260
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/259/?revista=259
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas/258/?revista=258


 

Journal of Chemical Education , v. 92, n. 1, jan. 2015 

Sumário 

 

 

Journal of Chemical Education (JCE) é a revista oficial da Divisão de 
Educação da American Chemical Society. Lançada em 1924, a JCE 

publica artigos revisados por pares, e aborda conteúdos de ensino 
e aprendizagem de química. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Journal of Chemical Education , v. 91, n. 12, dez. 2014  

Sumário 

Journal of Chemical Education , v. 91, n. 11, nov. 2014  

Sumário 

Journal of Chemical Education , v. 91, n. 10, out. 2014 

Sumário 

Journal of Chemical Education , v. 91, n. 9, set. 2014 

Sumário 

Journal of Chemical Education , v. 91, n. 8, ago. 2014 

Sumário 

 

National Geographic Brasil, v. 15, n. 180, mar. 2015 

Versão parcial 

 

 
        

 

 

 

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. 

 

N 

http://pubs.acs.org/toc/jceda8/92/1#Articles
http://pubs.acs.org/toc/jceda8/91/12
http://pubs.acs.org/toc/jceda8/91/11
http://pubs.acs.org/toc/jceda8/91/10
http://pubs.acs.org/toc/jceda8/91/9
http://pubs.acs.org/toc/jceda8/91/8
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-marco-de-2015-edicao-180
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-marco-de-2015-edicao-180
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National Geographic Brasil, v. 15, n. 177, dez. 2014

Versão Parcial 

 

National Geographic Brasil, v. 14, n. 160, jul. 2013

Versão parcial 

 

National Geographic Brasil, v. 14, n. 159, jun. 2013

Versão parcial 

 

Nature, v. 517, n. 7536, 29 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature, v. 517, n. 7535, 22 jan. 2015 

Sumário

Nature, v. 516, n. 7531, 18/25 dez. 2014 

Sumário 

 

Nature, v. 516, n. 7530, 11 dez. 2014 

Sumário 

 

Nature, v. 514, n. 7521, 9 out. 2014 

Sumário 

 

Nature, v. 512, n. 7514, 21 ago. 2014 

Sumário 

http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-dezembro-de-2014-edicao-177
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-julho-de-2013-edicao-160
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-julho-de-2013-edicao-160
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-junho-de-2013-edicao-159
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/national-geographic-junho-de-2013-edicao-159
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7536/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7536/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7535/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v516/n7531/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v516/n7530/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v514/n7521/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v512/n7514/index.html
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Nature, v. 512, n. 7513, 14 ago. 2014 

Sumário 

 

Nature, v. 512, n. 7512, 7 ago. 2014 

Sumário 

 

Nature, v. 511, n. 7511, 31 jul. 2014 

Sumário 

 

Nature, v. 511, n. 7510, 24 jul. 2014 

Sumário 

 

Nature index, v.515, n.7526, nov. 2014 

Sumário 

 

Nuclear Physics News, v. 24, n.2, abr./jun. 2014 

Versão online 

 

  

É uma revista científica que abrange a pesquisa em física 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.  

 

Nuclear Physics News, v. 24, n.1, jan./mar. 2014 

Versão online 

 

Nuclear Physics News, v. 23, n.4, out./dez. 2013 

Versão online 

 

Nuclear Physics News, v. 23, n.2, abr./jun. 2013 

Versão online 

http://www.nature.com/nature/journal/v512/n7513/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v512/n7512/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v511/n7511/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v511/n7510/index.html
http://www.nature.com/nature/supplements/nature-index-2014-global/
http://www.nupecc.org/npn/npn242.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn241.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn241.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn234.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn232.pdf
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Nuclear Physics News, v. 23, n.1, jan./mar.. 2013 

Versão online 

 

 

Optics & Photonics News, v.26, n.1, jan. 2015 

Sumário 

 

 

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. OPN se esforça para tornar as várias facetas desse campo diverso 

acessível a pesquisadores, engenheiros, empresários e estudantes. Entre os 

colaboradores estão os cientistas e jornalistas que se especializam no 

campo da óptica.  

 

Optics & Photonics News, v.25, n.12, dez. 2014 

Sumário 

 

Optics & Photonics News, v.25, n.10, out. 2014 

Sumário 

 

Optics & Photonics News, v.25, n.9, set. 2014 

Sumário 

 

Optics & Photonics News, v.25, n.6, jun. 2014 

Sumário 

 

Optics & Photonics News, v.23, n.4, abr. 2012 

Sumário 

  

 

http://www.nupecc.org/npn/npn231.pdf
http://www.osa-opn.org/home/articles/volume_26/january_2015/
http://www.osa-opn.org/home/articles/volume_25/december_2014/
http://www.osa-opn.org/home/articles/volume_25/october_2014/
http://www.osa-opn.org/home/articles/volume_25/september_2014/
http://www.osa-opn.org/home/articles/volume_25/june_2014/
http://www.osa-opn.org/home/articles/volume_23/issue_4/
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Physics of elementary particles and atomic nuclei, letters, v.11, n.7, dez. 2014 

Versão online 

 

publica os artigos com os resultados das pesquisa novas e com 

suas teorias originais, experimentais, técnico-científicas, 

metodológicas e aplicadas. 

 

 

 

 

Physics today, v.65, n.1, jan. 2012 

Sumário 

 

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. 

 

 

 

 

 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v.36, n.3, jul./set. 2014 

Sumário 

A Revista Brasileira de Ensino de Física - RBEF - é uma publicação de 

acesso livre da Sociedade Brasileira de Física (SBF) voltada à melhoria 

do ensino de Física em todos os níveis de escolarização.  Através da 

publicação de artigos de alta qualidade, revisados por pares,  a revista 

busca promover e divulgar a Física e ciências correlatas, contribuindo 

para a educação científica da sociedade como um todo.  Ela publica 

artigos sobre aspectos teóricos e experimentais de Física, materiais e 

métodos instrucionais, desenvolvimento de currículo, pesquisa em 

ensino, história e filosofia da Física, política educacional e outros temas 

pertinentes e  de interesse da comunidade engajada no ensino e pesquisa 

em Física. 

http://link.springer.com/journal/11497/11/7/page/1#page-1
http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/65/1
http://www.sbfisica.org.br/rbef/indice1.php?vol=36&num=3
http://www.sbfisica.org.br/rbef/indice1.php?vol=36&num=3


8 
 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v.36, n.2, abr./jun. 2014 

Sumário

 

Scientific American Brasil, v. 13, n. 154, mar. 2015 

Sumário 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific American Brasil, v. 13, n. 151, dez. 2014..... 

Sumário 

 

Scientific American Brasil, v. 10, n. 119, abr. 2012 

Sumário 

 

Scientific American Brasil, ed. esp. n. 63, Água 

Sumário

Scientific American Brasil, ed. esp. n. 57, Neurociência 

Sumário 

 

Scientific American, v. 312, n.3, março 2015.... 

Sumário 

 

 

Fundada em 1845, é a mais antiga revista científica publicada 

continuamente nos EUA. 

 

 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/indice1.php?vol=36&num=2
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_mente_intrigante_de_nosso_primo_neandertal&idproduto=4014&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_mente_intrigante_de_nosso_primo_neandertal&idproduto=4014&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_neurociencia_da_meditacao&idproduto=3873&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_neurociencia_da_meditacao&idproduto=3873&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?idproduto=2501&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_exaustao_das_aguas&idproduto=3927&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_fascinante_complexidade_do_cerebro_e_da_mente__neurociencia_1_&idproduto=3158&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?a_fascinante_complexidade_do_cerebro_e_da_mente__neurociencia_1_&idproduto=3158&action=info
http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2015/03-01/
http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2015/03-01/
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Scientific American , v. 312, n. 1, jan. 2015 

Sumário 

 

Scientific American v. 311, n. 4, out. 2014 

Sumário 

 

 

Symmetry v. 11, n.1, primavera 2014 

Versão online          

 

 

 

Symmetry é uma revista sobre física de partículas e suas conexões 

com outros aspectos da vida e da ciência. Ela é publicada on-line 

pelo Fermi National Accelerator Laboratory e SLAC National 

Accelerator Laboratory. 

 

 

 

Symmetry v. 10, n.1, primavera 2013 

Versão online 

http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2015/01-01/
http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2014/10-01/
http://www.symmetrymagazine.org/archives/print/spring-2014
http://www.symmetrymagazine.org/archives/print/spring-2013

