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A física na escola, v. 11, n.2, out. 2010 
sumário 

 
 
 
A Física na Escola (FnE) é uma revista de formação e divulgação de 
informação sobre a Física e o seu ensino, com ênfase na sala de aula. 
Tem como foco o diálogo com os professores do Ensino Médio e de 
todos aqueles que se interessam em contribuir para a melhoria do 
Ensino de Física. 
 
 
 

A física na escola, v.11, n.1, abr. 2010 
sumário 
 
A Física na escola, v. 10, n.2, out. 
sumário 
 
A física na escola, v.10, n.1, maio 2009 
sumário 
 
A Física na escola, v.9, n.2, out. 2008 
sumário 
 
A Física na escola, v.9, n.1, maio 2008 
sumário 
 
A Física na escola, v.8, n.2, out. 2007 
sumário 
 
A Física na escola, v.8, n.1, maio 2007 
sumário 
 
A Física na escola, v.7, n.2, out. 2006 
sumário 
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A Física na escola, v.7, n.1, maio 2006 
Sumário 
 
A Física na escola, v.6, n.2, out. 2005 
Sumário 
 
A Física na escola, v.5, n.2, out. 2004 
sumário  
 
A Física na escola, v.4, n.2, out. 2003 
Sumário 
 
A Física na escola, v.4, n.1, maio 2003  
Sumário 
 
A Física na escola, v.3, n.2, out. 2002 
Sumário  
 
A Física na escola, v.3, n.1, maio 2002 
Sumário   
 
 
Brazilian journal of physics, , v.47, n.5, out. 2017 
Sumário  
 

A Revista Brasileira de Física, anteriormente denominada Revista 
Brasileira de Física , foi editada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) 
desde 1971 e agora está sendo publicada em parceria com o Springer 
Groug . O Comité Consultivo Editorial inclui os físicos do Brasil e de 
outros países. O conselho editorial é composto por pesquisadores de 
diferentes áreas da física: Antonio Martins Figueiredo Neto ( USP - 
editor-chefe ) , Oscar Nassif de Mesquita (UFMG) , Paulo Alberto 
Nussenzveig (USP), Alberto Saa (UNICAMP) , Luiz Felipe Alvahydo de 
Ulhoa Canto (UFRJ) , e Luiz Fernando Ziebell (UFRGS). A Revista 
Brasileira de Física é indexada pelo SciELO e pelo ISI ( Science Citation 

Index do Institute for Information Science). 
 
Brazilian journal of physics, v.47, n.4 ago. 2017 
Sumário  
 
 
Cerncourier, v.58, n.3, abr. 2018 
Versão online 
 

  
 
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 
 
 
 

http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/21-volume-07-n-1-maio
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/25-volume-06-n-2-outubro
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/28-volume-05-n-2-outubro
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/28-volume-05-n-2-outubro
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/31-volume-04-n-2-novembro
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/30-volume-04-n-1-maio
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/34-volume-03-n-2-outubro
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/33-volume-03-n-1-maio
https://link.springer.com/journal/13538/47/5/page/1
https://link.springer.com/journal/13538/47/4/page/1
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Apr-digitaledition.pdf
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Cerncourier, v.58, n.2, mar. 2018 
Versão online 
 
Cerncourier, v.58, n.1, jan./fev. 2018 
Versão online 
 
Cerncourier, v.57, n.10, dez. 2017 
Versão online 
 
Cerncourier, v.57, n.9, Nov. 2017 
Versão online 
 
Cerncourier, v.57, n.8, out. 2017 
Versão online 
 
Cerncourier, v.57, n.7, set. 2017 
Versão online 
 
 
Nuclear Physics News, v.28, n.1, jan./mar. 2018 
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.27, n.4, out./dez. 2017 
Versão online 
 
Nuclear Physcis News, v.27, n.3, jul./set. 2017 
Versão online 
 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.15, n.2, mar. 2018 
sumário 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

 

https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Mar-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JanFeb-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2017Dec-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2017Nov-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2017Oct-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2017Sep-digitaledition.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn281.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn274.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn273.pdf
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/15/2/page/1
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Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.15, n.1, jan. 2018 
Sumário 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.14, n.7, dez. 2017 
Sumário 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.14, n.6, nov. 2017 
Sumário 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.14, n.5, set. 2017 
Sumário 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.14, n.4, jul. 2017 
Sumário 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.14, n.3, maio 2017  
Sumário 
 
Physics of elementary Particles and Nuclei Letters, v.13, n.7, dez. 2016 
Sumário 
 
 
Optics e Photonics news, v. 29, n.2, fev. 2018 
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 e Photonics news, v. 28, n.7/8, jul./ago. 2018 
Sumário 
 
 
Physics reports, v.9c, n.1, nov. 1973 
Sumário 
 

Physics Reports é uma revista científica, publicada pela Elsevier, 
desde 1971. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/15/1/page/1
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/14/7/page/1
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/14/6/page/1
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/14/5/page/1
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/14/4/page/1
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/14/3/page/1
http://link.springer.com/journal/11497
https://link.springer.com/journal/11497/13/7/page/1
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/february_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/july_august_2017/
https://www.sciencedirect.com/search?pub=Physics%20Reports&volume=9&issue=1&show=25&sortBy=relevance&origin=jrnl_home&zone=search&cid=271542&years=1973&lastSelectedFacet=years
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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Revista Brasileira de ensino de física, v.32, n.1, jan./mar. 2010 
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. 
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. 
 
 

 
 
Scientific American Brasil, v.16, n.179, jan. 2018 
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. 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1806-111720100001&lng=en&nrm=iso
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?um_medidor_de_consciencia&idproduto=5078&action=info

