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American Scientist  

• v. 106, n. 5, set./out. 2018 

 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/september-october


 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. 10, dez. 2018 
 Versão Online 
 
• v. 58, n. 9, nov. 2018 
 Versão Online 
 

http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Dec-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Dec-digitaledition.pdf
http://iopp.fileburst.com/ccr/archive/CERNCourier2018Nov-digitaledition.pdf


 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. 5/6, set./dez. 2018  
 Sumário 
 

• v. 49, n. 4, jul./ago. 2018  
 Sumário 
 

• v. 49, n. 3, maio/jun. 2018  
 Sumário 
 

• v. 46, n. 3, maio./jun. 2015  
 Sumário 
 

• v. 45, n. 4, jul./ago. 2014  
 Sumário 
 

• v. 43, n. 3, maio/jun. 2012  
 Sumário 
 

• v. 42, n. 5, set./out. 2011  
 Sumário 
 

https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2018/05/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2018/04/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2018/03/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2015/03/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2014/04/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2012/03/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2011/05/contents/contents.html


  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. 4, out./dez. 2018 

 Versão Online 
 

 

http://www.nupecc.org/npn/npn284.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.  

 

• v. 30, n. 1, jan. 2019 

 Sumário 

 

• v. 29, n. 12, dez. 2018 

 Sumário 
 

• v. 29, n. 11, nov. 2018 

 Sumário 
 

• v. 29, n. 10, out. 2018 

 Sumário 
 

 

 

https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_30/january_2019/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/december_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/november_2018/
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_29/october_2018/


  Particles and Nuclei, Letters 

Particles and  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. 5, 2018 

 Vesão Online 

 

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_eng.html
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_eng.html
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_eng.html


  Scientific American 

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

• v. 320, n. 1, jan. 2019 

 Sumário 

 
• v. 319, n. 6, dez. 2018 

  Sumário  

 
• v. 319, n. 5, nov. 2018 
• Sumário 

 
• v. 317, n. 5, nov. 2017 

 Sumário 
 

• v. 251, n. 3, set. 1984 

 Sumário 
 

https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2019/01-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2018/12-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2018/12-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2018/11-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2017/11-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/1984/09-01/


  Scientific American Brasil 

Scientific American Brasil completou 
10 anos de publicação ininterrupta em 
2012. 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. 192, fev. 2019 

 Sumário 

 

• v. 17, n. 191, jan. 2019 

 Sumário 
 

• v. 17, n. 190, dez. 2018 

 Sumário 
 

• v. 17, n. 189, nov. 2018 

 Sumário 
 

• v. 17, n. 188, out. 2018 

 Sumário 

 

https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?emaranhamento_quantico&idproduto=5293&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?nos_confins_do_universo&idproduto=5284&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?aprender_dormindo&idproduto=5264&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?o_problema_insoluvel&idproduto=5244&action=info
https://www.lojasegmento.com.br/produtos/?sapiens&idproduto=5238&action=info

