


American Scientist  

• v.106, n.4, jul.-ago. 2018 
 Sumário 
 
• v.106, n.2, mar.-abr. 2018 
 Sumário 
 
• v.106, n.1, jan.-fev. 2018 
 Sumário 
 
• v.105, n.6, nov.-dez. 2017 
 Sumário 

 
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/2018/july-august
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2018/march-april
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2018/january-february
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2017/november-december


Brazilian 
Journal of Physics  

• v.47, n.5, out. 2017 
 Sumário 
 

• v.47, n.4, ago. 2017 
 Sumário 

 
Brazilian Journal of Physics anteriormente 
denominada Revista Brasileira de Física, é 
publicada pela Sociedade Brasileira de Física 
(SBF) desde 1971. O Conselho Editorial 
inclui físicos do Brasil e de alguns outros 
países. O editor-chefe, Antonio Martins 
Figueiredo Neto (USP), é apoiado por um 
grupo de Editores Associados que atuam 
em diferentes áreas da física, Alberto Saa 
(UNICAMP), Paulo Luiz Nussenzveig (USP), 
Luiz Felipe Alvahydo de Ulhoa Canto (UFRJ), 
Luiz Fernando Ziebell (UFRGS) e Marco 
Cremona (PUC-Rio). 

 

https://link.springer.com/journal/13538/47/5
https://link.springer.com/journal/13538/47/4


 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.58, n.8, out. 2018 
 Versão Eletrônica 
 

• v.58, n.7, set. 2018 
 Versão Eletrônica 
 

• v.58, n.6, jul.-ago. 2018 
 Versão Eletrônica 
 

• v.58, n.5, jun. 2018 
 Versão Eletrônica 
 

• v.58, n.4, maio 2018 
 Versão Eletrônica 
 

• v.58, n.3, abr. 2018 
 Versão Eletrônica 
 

• v.58, n.1, jan.-fev. 2018 
 Versão Eletrônica 

 

http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Oct-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Oct-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Oct-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Sep-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Sep-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Sep-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JulAug-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JulAug-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JulAug-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018June-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018May-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018May-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018May-digitaledition.pdf
https://cds.cern.ch/record/2309976/files/CERN Courier Volume 58 Issue 3 (April 2018).pdf
https://cds.cern.ch/record/2309976/files/CERN Courier Volume 58 Issue 3 (April 2018).pdf
https://cds.cern.ch/record/2309976/files/CERN Courier Volume 58 Issue 3 (April 2018).pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JanFeb-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JanFeb-digitaledition.pdf
https://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018JanFeb-digitaledition.pdf


 Ciência Hoje  

Ciência Hoje é uma revista mensal 

de divulgação científica criada em 

1982 pela Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC). 

• v.43, n.256, jan.-fev. 2009 



 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.49, n.2, mar.-abr. 2018  

 Sumário 

 

• v.48, n.5-6, set.-dez. 2017 

 Sumário 

 

• v.48, n.4, jul.-ago. 2017  

 Sumário 

 

• v.48, n.2, mar.-abr. 2017  

 Sumário 

 

• v.48, n.1, jan.-fev. 2017  

 Sumário 

https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2018/02/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2017/05/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2017/04/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2017/04/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2017/02/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2017/01/contents/contents.html


 Europhysics News  
• v.47, n.5-6, set.-dez. 2016 
 Sumário 
 
• v.47, n.4, jul.-ago. 2016  
 Sumário 
 
• v.47, n.3, maio-jun. 2016  
 Sumário 
 
• v.47, n.2, mar.-abr. 2016  
 Sumário 
 
 

• v.47, n.1, jan.-fev. 2016  
 Sumário 
 
• v.46, n.5-6, set.-dez. 2015 
  Sumário 
 
• v.46, n.4, jul.-ago. 2015   
 Sumário 
 
• v.45, n.5-6, set-dez. 2014 
 Sumário 

https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2016/05/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2016/04/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2016/03/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2016/02/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2016/01/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2015/05/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2015/05/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2015/04/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2014/05-06/contents/contents.html


  A Física na Escola 

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. 
 

• v.9, n.1, maio 2008 
 Versão Eletrônica 
 
• v.8, n.1, maio 2007 
 Versão Eletrônica 
 
• v.7, n.1, maio 2006 
 Versão Eletrônica 
 
• v.5, n.2, out. 2004 
 Versão Eletrônica 
 
• v.5, n.1, maio 2004 
 Versão Eletrônica 
 
• v.4, n.2, out. 2003 
 Versão Eletrônica 
 
• v.3, n.1, maio 2002 
 Versão Eletrônica 
 
 
 

http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/15-volume-09-n-1-maio
http://www1.fisica.org.br/fne/index.php/edicoes/category/18-volume-08-n-1-maio
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/28-volume-05-n-2-outubro
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/27-volume-05-n-1-maio
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/33-volume-03-n-1-maio


  National Geographic 
Brasil 

National Geographic Brasil, a 

primeira edição da revista foi lançada 

em Maio de 2000. Contém artigos 

sobre geografia, biologia, física, 

ciência popular, história, cultura, 

eventos atuais e fotografia. 

• v.16, n.193, abr. 2016 

 

• v.16, n.192, mar. 2016 

 

• v.16, n.191, fev. 2016 

 

• v.14, n.166, jan. 2014 
 



  Nature 

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. 

• v.550, n.7677, 26 out. 2017 
 Sumário 

 
• v.420, n.6916, 12 dez. 2002 
 Sumário 

 

https://www.nature.com/nature/volumes/550/issues/7677
https://www.nature.com/nature/volumes/420/issues/6916


  Nature Physics 

Nature Physics é uma publicação 
mensal que publica pesquisa de 
alta qualidade em todas as áreas 
da física, pura e aplicada. Todas as 
decisões editoriais são feitas por 
uma equipe de editores 
profissionais em tempo integral. 

• v.8, n.9, set. 2012 
 Sumário 
 
• v.4, n.1, jan. 2008 
 Sumário 
 
 
 

 

http://www-nature.ez29.periodicos.capes.gov.br/nphys/volumes/8/issues/9
https://www.nature.com/nphys/volumes/4/issues/1


  New Scientist 

New Scientist é uma revista sobre ciência 

de periodicidade semanal que noticia os 

desenvolvimentos mais recentes das áreas 

científica e tecnológica. Fundada em 1956, além 

de cobrir eventos atuais e notícias da 

comunidade científica internacional, a revista 

frequentemente publica artigos que abordam 

desde temas técnicos até filosóficos. 

• v.159, n.2141, 4 jul. 1998 
 

 

 



  Nuclear Physics News 

Nuclear Physics News 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.  

• v.28, n.1, jan.-mar. 2018 

 Versão Eletrônica 

 

• v.27, n.4, out.-dez. 2017 

 Versão Eletrônica 

 

• v.27, n.3, jul.-set. 2017 

 Versão Eletrônica 
 

 

http://www.nupecc.org/npn/npn281.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn274.pdf
http://www.nupecc.org/npn/npn273.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. OPN se esforça 

para tornar as várias facetas desse campo diverso 

acessível a pesquisadores, engenheiros, empresários 

e estudantes.  

• v.29, n.09, set. 2018 

  Sumário 

  

• v.29, n.07-08, jul.-ago. 2018 

 Sumário 

 

• v.29, n.06, jun. 2018  

 Sumário 

 

• v.29, n.5, maio 2018  

 Sumário 

 

• v.29, n.04, abr. 2018 

 Sumário 

 

• v.29, n.3, mar. 2018  

 Sumário 

 

• v.29, n.02, fev. 2018 

 Sumário 

 

 

• v.29, n.01, jan. 2018  

 Sumário 

  

• v.28, n.12, dez. 2017  

 Sumário 

 

• v.28, n.11, nov. 2017 

  Sumário 

 

• v.28, n.10, out. 2017  

 Sumário 

 

• v.28, n.7-8, jul.-ago. 2017 

 Sumário 

 

• v.28, n.06, jun. 2017  

 Sumário 

 

• v.28, n.5, maio 2017  

 Sumário 

 

https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/september_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/july_august_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/june_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/may_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/april_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/march_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/february_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/january_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/december_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/november_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/october_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/july_august_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/june_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/may_2017/


 Optics & Photonics News  
• v.28, n.04, abr. 2017  
 Sumário 
  
• v.28, n.03, mar. 2017  
 Sumário 
 
• v.28, n.2, fev. 2017 
 Sumário 
 
• v.28, n.1, jan. 2017  
 Sumário 
 
• v.27, n.11, nov. 2016  
 Sumário 
 
• v.27, n.10, out. 2016 
 Sumário 
 
• v.27, n.9, set. 2016  
 Sumário 

 
 
 

• v.27, n.7-8, jul.-ago. 2016 
 Sumário 
 
• v.27, n.6, jun. 2016  
 Sumário 
 
• v.27, n.5, maio 2016 
 Sumário 
 
• v.27, n.4, abr. 2016  
 Sumário 
 
• v.27, n.3, mar. 2016 
 Sumário 
 
• v.27, n.2, fev. 2016   
 Sumário 
 
 
 
 

• v.26, n.11, nov. 2015 
 Sumário 
 
• v.23, n.5, maio 2012 
 Sumário 
 
• v.23, n.3, mar. 2012 
 Sumário 
 
• v.21, n.2, fev. 2010  
 Sumário 
 
• v.20, n.2, fev. 2009  
 Sumário 
 
• v. 19, n.5, maio 2008 
 Sumário 

 

 

https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/april_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/march_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/february_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/january_2017/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/november_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/october_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/september_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/july_august_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/june_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/may_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/april_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/march_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_27/february_2016/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_26/november_2015/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_23/issue_5/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_23/issue_3/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_21/issue_2/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_20/issue_2/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_19/issue_5/


  Physica Scripta 

 

Physica Scripta é uma revista 

internacional de física experimental e 

teórica que compreende física atômica, 

molecular e óptica, física de plasma, 

física de matéria condensada e física 

matemática. 

• T156, 2013 

 Sumário 

http://iopscience.iop.org/issue/1402-4896/2013/T156


  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.15, n.4(216), jul. 2018 

 Sumário 

 

• v.15, n.3(215), maio 2018 

 Sumário 

 

• v.15, n.2(214), mar. 2018 

 Sumário 

 

• v.15, n.1(213), jan. 2018 

 Sumário 

 

https://link.springer.com/journal/11497/15/4/page/1
https://link.springer.com/journal/11497/15/3/page/1
https://link.springer.com/journal/11497/15/2/page/1
https://link.springer.com/journal/11497/15/1/page/1


  Physics Reports 

 

Physics Reports é uma revista 
científica, publicada pela Elsevier, 

desde 1971. 

  

• v.9C, n.1, nov. 1973 

 Sumário 
 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/physics-reports/vol/9/issue/1


  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.69, n.6, jun. 2016 

 Sumário 

 

• v.69, n.4, abr. 2016 

 Sumário 

 

• v.69, n.3, mar. 2016 

 Sumário 

 

• v.69, n.2, fev. 2016 

 Sumário 

 

• v.64, n.12, dez. 2011 

 Sumário 

 

• v.36, n.9, set. 1983 

 Sumário 

https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/69/6?expanded=69
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/69/4?expanded=69
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/69/3?expanded=69
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/69/2?expanded=69
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/64/12?expanded=64
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/36/9?expanded=36


  Revista Brasileira de 
Ensino de Física 

Revista Brasileira de Ensino de Física, 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. 
  

• v.32, n.1, jan.-mar. 2010 

 Versão Eletrônica 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1806-111720100001&lng=en&nrm=1


 Science & Vie 

Science & Vie, é uma revista científica 
mensal publicada na França. Analisa e 
descreve as principais descobertas e 
avanços científicos 

  

• n.1017, jun. 2002 



  Scientific American 

Scientific American é a mais antiga 
revista científica publicada 
continuamente nos EUA. Tendo sido 
fundada em 1845. 

• v.319, n.4, out. 2018 

 Sumário 

 

• v.319, n.3, set. 2018 

 Sumário 

 

• v.319, n.2, ago. 2018 

 Sumário 

 

• v.319, n.1, jul. 2018 

 Sumário 

 

• v.318, n.6, jun. 2018 

 Sumário 

 

• v.318, n.5, maio 2018 

 Sumário 

 

• v.318, n.1, jan. 2018 

 Sumário 

 

• v.317, n.6, dez. 2017 

 Sumário 

• v.317, n.4, out. 2017 

 Sumário 

 

• v.317, n.3, set. 2017 

 Sumário 

 

• v.317, n.2, ago. 2017 

 Sumário 

 

• v.314, n.5, maio 2016 

 Sumário 

 

• v.314, n.3, mar. 2016 

 Sumário 

 

• v.287, n.6, dez. 2002 

 Sumário 

 

• v.281, n.6, dez. 1999 

 Sumário 

 

• v.280, n.6, jun. 1999 

 Sumário 

https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v319/n4/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v319/n3/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v319/n2/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v319/n1/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v318/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v318/n5/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v318/n1/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v317/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v317/n4/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v317/n3/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v317/n2/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v314/n5/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v314/n3/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v287/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v281/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v280/n6/index.html


• v.277, n.3, set. 1997 

 Sumário 

 

• v.275, n.6, dez. 1996 

 Sumário 

 

• v.275, n.1, jul. 1996 

 Sumário 

 

• v.273, n.6, dez. 1995 

 Sumário 

 

• v.265, n.5, nov. 1991 

 Sumário 

 

 

 

• v.262, n.4, abr. 1990 

 Sumário 

 

• v.262, n.2, fev. 1990 

 Sumário 

 

• v.262, n.1, jan. 1990 

 Sumário 

 

• v. 261, n.6, dez. 1989 

 Sumário 

 

• v.1, special issue, [set. 
1988] 

 

 

 

• v.254, n.2, fev. 1986 

 Sumário 

 

• v.251, n.6, dez. 1984 

 Sumário 

 

• v.251, n.4, out. 1984 

 Sumário 

 

• v.247, n.6, dez. 1982 

 Sumário 

  Scientific American 

https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v277/n3/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v275/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v275/n1/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v273/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v265/n5/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v262/n4/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v262/n2/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v262/n1/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v261/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v254/n2/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v251/n6/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v251/n4/index.html
https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v247/n6/index.html


  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.14, n.167, abr. 2016 

 Sumário 

 

• v.16, n.181, mar. 2018 

 Sumário 
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