
 

CLIPPING DA BIBLIOTECA 

DO IF 
Os SUMÁRIOS CORRENTES elaborados pela biblioteca Plínio Sussekind Rocha do 

Instituto de Física da UFRJ refletem o que há de novidade nas publicações periódicas impressas 

referentes à área de Física e afins. Normalmente, os sumários correntes são publicados no site 

da biblioteca a cada dois meses. Assim, nossos usuários ficam sabendo o que chegou de novo e 

podem fazer empréstimos desses periódicos pelo período de até sete dias, havendo 

possibilidade de renovação da data de devolução. 

Durante a suspensão do trabalho presencial na biblioteca e execução desses trabalhos 

de forma remota, por conta da pandemia causada pelo Coronavírus, fez-se necessária a 

adaptação das atividades, produtos e serviços disponibilizados pela biblioteca. Diante desse 

ambiente, passamos a elaborar os sumários correntes das publicações digitais da área de 

Física, uma espécie de Clipping. Dessa forma, nossos usuários ficam sabendo o que há de novo 

no site das principais revistas de Física nacionais e estrangeiras. 

Nele os usuários têm o link dos periódicos, sendo alguns com disponibilidade de texto 

completo e outros somente com os títulos dos artigos, fazendo-se necessário nesses casos 

inscrição no site da própria revista. Porém, a maioria dos periódicos apresentam textos 

completos dos artigos para que você possa acessar e desenvolver com excelência seus estudos. 

 

 



American Scientist 

 
• v.108, n.1, jan.-fev. 2020 

Versão Online 

• v.108, n.2, mar.-abr. 2020 

Versão Online 

• v.108, n.3, maio.-jun. 2020 

Versão Online 

• v.108, n.4, jul.-ago. 2020 

Versão Online 

• v.108, n.5, set.-out. 2020 

Versão Online 

• v.108, n.6, nov.-dez. 2020 

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/2020/january-february
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020/march-april
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020/may-june
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020/july-august
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020/september-october
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020/november-december


 

 

A Física na Escola 
 

 

• v.18, n.1, maio.2020 
Versão Online 

• v.18, n.2, out.2020 

Versão Online 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Applied Physics 
 

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 

http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/51-volume-18-n-1-maio
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/52-volume-18-no-2-outubro


• v.126, n.1, jan.2020 

Versão Online 

• v.126, n.2,fev.2020 

Versão Online 

• v.126, n.3, mar.2020 

Versão Online 

• v.126, n.4, abr.2020 

Versão Online 

• v.126, n.5, maio.2020 

Versão Online 

• v.126, n.6, jun.2020 

  Versão Online 

• v.126, n.7, jul.2020 

Versão Online 

• v.126, n.8, ago.2020 

Versão Online 

• v.126, n.9, set.2020 

Versão Online 

• v.126, n.10, out.2020 

Versão Online 

• v.126, n.11, nov.2020 

Applied Physics é dedicada a relatos 

concisos de investigações 

experimentais e teóricas que 

contribuem com novos conhecimentos 

ou compreensão de fenômenos, 

princípios ou métodos da Física 

aplicada. 

https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-1
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-2
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-3
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-4
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-5
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-6
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-7
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-8
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-9
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-10


Versão Online 

• v.126, n.12, dez.2020 

Versão Online 

 

Brazilian Journal of 

Physics. 

 
• v.50, n.1 fev.2020 

Sumário 

• v.50, n.2 abr.2020 

Sumário 

• v.50, n.3 jun.2020 

Sumário 

• v.50, n.4 ago.2020 

Sumário 

• v.50, n.5 out.2020 

Sumário 

• v.50, n.6 dez.2020 

Sumário 

 

BrazilianJournalofPhysics 

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/339/volumes-and-issues/126-11
https://link.springer.com/journal/339/volumes-and-issues/126-12
https://link.springer.com/journal/13538/volumes-and-issues/50-1
https://link.springer.com/journal/13538/volumes-and-issues/50-2
https://link.springer.com/journal/13538/volumes-and-issues/50-3
https://link.springer.com/journal/13538/volumes-and-issues/50-4
https://link.springer.com/journal/13538/volumes-and-issues/50-5
https://link.springer.com/journal/13538/volumes-and-issues/50-6


 

 

 

Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física  

 
• v.37, n.1 abr.2020 

Sumário 

• v.37, n.2 ago.2020 

Sumário 

• v.37, n.3 dez.2020 

Sumário 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) é 

uma publicação do Departamento de Física da UFSC, 

desde dezembro de 1984. É um periódico 

quadrimestral, arbitrado, indexado, direcionado 

prioritariamente para os cursos de Licenciatura em 

Física e amplamente utilizado em pós-graduações em 

Ensino de Ciências/Física e em cursos de 

aperfeiçoamento para professores do Nível Médio. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/2981
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/3062
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/3108


 

 

The Bulletin 

oftheAtomicScientists 

 
n. 1 jan. 2020 

Sumário  

n. 3 mar. 2020 

Sumário  

n. 5 maio. 2020 

Sumário  

n. 7 jul. 2020 

Sumário  

n. 9 set. 2020 

Sumário  

n. 12 dez. 2020 

Sumário  

 

 

 

The Bulletin oftheAtomicScientists tem como 

missão trazer ao público, aos formuladores de 

políticas e aos cientistas as informações 

necessárias para exigir, reconhecer e apoiar 

políticas públicas que reduzem ameaças 

existenciais causadas pelo homem, como a 

guerra nuclear, as mudanças climáticas e as 

tecnologias disruptivas. 

https://thebulletin.org/magazine/2020-01/
https://thebulletin.org/magazine/2020-03/
https://thebulletin.org/magazine/2020-05/
https://thebulletin.org/magazine/2020-07/
https://thebulletin.org/magazine/2020-09/
https://thebulletin.org/magazine/2020-12/

