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American Journal of Physics

v. 76, n. 6, jun. 2008
v. 76, n. 3, mar. 2008
v. 76, n. 1, jan. 2008
v. 76, n. 12, dez. 2008
v. 76, n. 11, nov. 2008
v. 76, n. 10, out. 2008A missão do American Journal of Physics

(AJP) é publicar artigos sobre os
aspectos educacionais e culturais da
Física que sejam úteis, interessantes e
acessíveis a um público diversificado de
estudantes de física, educadores e
pesquisadores.

https://aapt.scitation.org/toc/ajp/76/6
https://aapt.scitation.org/toc/ajp/76/3
https://aapt.scitation.org/toc/ajp/76/1
https://aapt.scitation.org/toc/ajp/76/12
https://aapt.scitation.org/toc/ajp/76/11
https://aapt.scitation.org/toc/ajp/76/10


American Scientist

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.

v. 110, n. 4, jul./ago. 2022
v. 109, n. 1, jan./fev. 2021
v. 108, n. 3, maio/jun. 2020
v. 108, n. 5, set./out. 2020

https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2022/july-august
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2021/january-february
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020/may-june
https://www.americanscientist.org/magazine/issues/2020


Chemical Education

v. 88, n. 7, jul. 2011
v. 87, n. 6, jun. 2010
v. 87, n. 2, fev. 2010
v. 84, n. 4, abr. 2007A Journal of Chemical Education (JCE) é co-

publicada pela ACS Division of Chemical
Education e pela American Chemical
Society Publications Division. Lançada em
1924, a JCE é a principal revista de
educação em química do mundo. JCE é
publicada on-line e impressa, e tem
conteúdo de arquivo eletrônico disponível
de 1924 (vol. 1) até o presente.

https://pubs.acs.org/toc/jceda8/88/7
https://pubs.acs.org/toc/jceda8/87/6
https://pubs.acs.org/toc/jceda8/87/2
https://pubs.acs.org/toc/jceda8/84/4


Europhysics News

v. 53, n. 1, jan./fev. 2022
v. 50, n. 3, maio/jun. 2019
v. 50, n. 1, jan./fev. 2019
v. 43, n. 2, mar./abr. 2012Europhysics News é a revista da comunidade

Física europeia. É propriedade da European
Physical Society e produzida em cooperação
com a EDP Sciences. É distribuída a todos os
Membros Individuais e a muitos assinantes
institucionais. A maioria das sociedades
nacionais europeias recebem EPN para
posterior distribuição. O número total de
leitores é atualmente de cerca de 54.000 por
edição.

https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2022/01/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2019/03/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2019/01/contents/contents.html
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2012/02/contents/contents.html


MIT Technology Review

v. 124, n. 4, jul./ago. 2021

Fundada no Instituto de Tecnologia de
Massachusetts em 1899, a MIT
Technology Review é uma empresa de
mídia independente e de renome
mundial cuja visão, análise, críticas,
entrevistas e eventos ao vivo explicam
as tecnologias mais recentes e seus
impactos comerciais, sociais e políticos.

https://www.technologyreview.com/magazines/the-change-issue/


Nuclear Physics News

v. 32, n. 1, jan./mar. 2022
v. 30, n. 2, abr./jun. 2020
v. 29, n. 4, out./dez. 2019
v. 29, n. 2, abr./jun. 2019

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.

https://www.tandfonline.com/toc/gnpn20/32/1?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/gnpn20/30/2?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/gnpn20/29/4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/gnpn20/29/2?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/gnpn20


Optics & Photonics News

v. 33, n. 7-8, jul./ago. 2022
v. 33, n. 6, jun. 2022 
v. 33, n. 5, maio 2022
v. 33, n. 4, abr. 2022
v. 32, n. 2, fev. 2021
v. 31, n. 12, dez. 2020
v. 31, n. 7-8, jul./ago. 2020
v. 31, n. 6, jun. 2020
v. 31, n. 5, maio 2020
v. 31, n. 4, abr. 2020
v. 31, n. 3, mar. 2020
v. 21, n. 5, maio 2010

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.

https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_33/july_august_2022/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_33/june_2022/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_33/may_2022/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_33/april_2022/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_32/february_2021/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_31/december_2020/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_31/july_august_2020/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_31/june_2020/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_31/may_2020/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_31/april_2020/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_31/march_2020/
https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_21/issue_5/


Physics Today

v. 75, n. 8, ago. 2022
v. 75, n. 7, jul. 2022
v. 75, n. 3, mar. 2022
v. 75, n. 2, fev. 2022
v. 74, n. 12, dez. 2021
v. 74, n. 9, set. 2021
v. 73, n. 2, fev. 2020
v. 72, n. 9, set. 2019

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.

https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/75/8
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/75/7
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/75/3
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/75/2
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/74/12
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/74/9
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/73/2
https://physicstoday.scitation.org/toc/pto/72/9


.

Physics World

v. 34, n. 9, set. 2021
v. 30, n. 8, ago. 2017

Physics World cobre as grandes histórias 
e questões-chave que importam para os 
cientistas em todas as partes do mundo, 
incluindo textos de aclamados físicos e 
escritores de ciência. Disponibiliza 
também informações sobre carreiras, 
resenhas dos melhores novos livros e 
atualizações sobre os mais recentes 
avanços de pesquisa e tecnologias 
baseadas em Física.

Observação: esta revista só disponibiliza a
versão on-line de seus artigos para membros
do Institute of Physics. Para mais informações
acessar physicsworld.com. A versão impressa
encontra-se disponível na biblioteca.

https://physicsworld.com/p/our-portfolio/


Scientific American

v. 327, n. 2, ago. 2022
v. 327, n. 1, jul. 2022
v. 326, n. 2, fev. 2022
v. 326, n. 1, jan. 2022
v. 324, n. 2, fev. 2021
v. 323, n. 4, out. 2020
v. 323, n. 1, jul. 2020
v. 322, n. 6, jun. 2020
v. 322, n. 5, maio 2020Fundada em 1845, Scientific American é

a mais antiga revista científica publicada
continuamente nos EUA.

https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2022/08-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2022/07-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2022/02-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2022/01-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2021/02-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2020/10-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2020/07-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2020/06-01/
https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2020/05-01/


Scientific American Brasil

v. 20, n. 215, jan. 2021
v. 19, n. 213, nov. 2020
v. 19, n. 212, out. 2020
v. 19, n. 211, set. 2020

Scientific American Brasil completou em
2012, dez 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.

Observação: link com sumário indisponível
para não assinantes. Formato impresso
disponível na biblioteca.


