
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICOS ONLINE GRATUITOS DE DIREITO 

 
 

Política & Sociedade – UFSC – 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/index 

 

Política de Acesso Livre =Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial 
do conhecimento. Qualis (Qualis CAPES 2013-2016: B1 nas áreas de 
Sociologia; e Planejamento Urbano e Regional/Demografia.Está 
classificada como B2 em outras seis áreas: Economia; Educação; 
Interdisciplinar; Ciência Política e Relações Internacionais; História; e 
Administração, Contabilidade e Turismo 

 
 

 Revista Direito GV 

https://direitosp.fgv.br/publicacoes 

Restrição de acesso: Acesso livre. Qualis: A1 
 

 Revista Brasileira de Direito Constitucional – 

http://www.esdc.com.br/rbdc-inicio.htm 
Política de Acesso Livre= A partir do número 8 convertemos a RBDC também 
em periódico eletrônico de livre acesso. Esperamos que essa atitude geenrosa 
da Escola Superior de Direito Constitucional represente efetiva contricuição 
para a formação de uma sociedade realmente democrática,pois efetivamente 
ancorada na ciência, no saber. 

 
 

 Revista de Direitos e Garantias Fundamentais 

https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias 
Política de Acesso Livre= Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial 
do conhecimento. Qualis: A1 

 
 

 Revista do Direito Público – 

UEL - http://www2.uel.br/revistas/direitopub/index.asp 

Política de Acesso Livre= Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu  

conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/index
https://direitosp.fgv.br/publicacoes
http://www.esdc.com.br/rbdc-inicio.htm
https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias
http://www2.uel.br/revistas/direitopub/index.asp


conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial 
do conhecimento. Qualis CAPES - 2016 - Direito: B1 

 
 

 Revista Direitos Fundamentais e Democracia 

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd 

Política de Acesso Livre= A RDFD oferece acesso livre ao seu conteúdo, 
defendendo a gratuidade de acesso ao conhecimento acadêmico de qualidade. 
Qualis: A1 

 
 

 Revista Da Ajuris – 
http://ajuris.kinghost.net/OJS2/ 

A primeira edição da Revista AJURIS foi publicada em julho de 1974. As 
edições 01 a 131 ( setembro de 2013) foram publicadas em formato 
impresso,sendo que a partir da edição n.132, migrou-se para o formato online. 
Por ora, podem ser acessados pela via online os conteúdos das revistas a partir 
da edição 125 ( 2012).As demais edições brevemente poderão também ser 
acessadas de forma online, facilitando,assim,adivulgação  de seu conteúdo aos 
nossos leitores. Qualis/ Capes-B1. 

 

 

 Revista Brasileira de Direito Animal - 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/issue/archive 

Política de Acesso Livre= Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial 
do conhecimento. A revista possui classificação A1 de acordo com o Qualis 
Periódicos da CAPES 

 
 

 Revista Brasileira de Segurança Pública - 
http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/issue/archive 

Acesso Aberto=A Revista Brasileira de Segurança Pública é um periódico de 
acesso aberto. Desse modo, os trabalhos publicados podem ser lidos, 
descarregados e acessados de modo livre e imediato, sem necessidade de 
autorização prévia ou necessidade de cadastro, pois a revista entende que 
viabilizar seu conteúdo de forma gratuita aos interressados possibilita a 
democratização do conhecimento científico. 

 
 

 Revista da Faculdade de Direito da UERJ 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/index 

Política de Acesso Livre= Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd
http://ajuris.kinghost.net/OJS2/
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/issue/archive
http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/issue/archive
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/index


conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do 
conhecimento. Qualis: B1 (Direito) 

 
 

 Revista da Faculdade de Direito da UFG 
https://www.revistas.ufg.br/revfd 

 

Política de Acesso Livre= Seguindo o princípio da disponibilidade gratuita ao público 

do conhecimento científico, a Revista de Direito da UFG oferece acesso livre e 

imediato do seu conteúdo à sociedade. Não é cobrado nenhum valor para o acesso 

ao conteúdo da RFD UFG, exigindo-se apenas o respeito ao direito dos autores na 

reprodução dos textos publicados. 
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PERIÓDICOS ONLINE GRATUITOS DE FISIOTERAPIA 

 
 

 Revista fisioterapia & reabilitação 
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/rfr 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento 
científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. 

 

 Revista Brasileira de Medicina do Esporte 
https://rbme.org/historia 
A Revista Brasileira de Medicina do Esporte (RBME) é uma revista em acesso 
aberto de caráter inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições da 
comunidade científica nacional e internacional.Qualis B 

 

 Fisioterapia & saúde funcional 
http://www.fisioterapiaesaudefuncional.ufc.br/index.php/fisioterapia 

Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. A RFSF foi 
classificada como B4. 

 

 Fisioterapia em movimento 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5150&lng=en&nrm=iso 

Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B1. 

 
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/about 

Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B1. 
 

Ciência e saúde coletiva 
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/ 

Esta revista se encontra online e à disposição dos leitores e sócios da Abrasco 

Qualis A3. 

 

 Revista de atenção à saúde 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/2339 

Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao  
 
 
 
 
 

 

• Cadernos de educação, saúde e fisioterapia 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/RFR
https://rbme.org/historia
http://www.fisioterapiaesaudefuncional.ufc.br/index.php/fisioterapia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5150&lng=en&nrm=iso
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/about
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/2339


 
 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B4 

 
 Cadernos de terapia ocupacional 

https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/politicadeacessolivr
e  

 Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento 
científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. 
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PERIÓDICOS GRATUITOS DE NUTRIÇÃO 
 
 

 Revista de Nutrição 
 https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/nutricao 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B2. 
 
Revista da associação Brasileira de Nutrição - Rasbran 
Visa contribuir à geração de conhecimento, acesso à informação e debate 
multidisciplinar associados a temática nutrição por meio de trabalhos, tais como: artigo 
original, artigo de revisão integrativa, revisão sistemática, relato de caso e resenha. 
https://www.rasbran.com.br/rasbran 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B1 
 

Revista de Saúde Pública  
A Revista de Saúde Pública tem por finalidade publicar contribuições científicas 
originais sobre temas relevantes para a saúde pública em geral.  
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis A2 
 
Revista brasileira de ciências da Saúde 
A Revista de Atenção à Saúde é uma publicação da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul – USCS que possui a missão de divulgar o conhecimento da Área das 
Ciências da Saúde, com visão na abordagem multiprofissional e interdisciplinar e que 
permite-lhes a existência de várias perspectivas teórico-metodológicas, como princípio 
a atenção à saúde e ensino em saúde, com o intuito de fomentar a produção e 
discussão científica no âmbito da promoção, na prevenção, no tratamento e na 
reabilitação no processo de saúde-doença, tanto no âmbito individual quanto coletivo. 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/about 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B2 
 
 
 
Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde  
Periódico eletrônico da Universidade Estadual do Ceará. Publica artigos acadêmicos e 
científicos originais na área de Alimentos, Nutrição e Vigilância em Saúde.  
 http://www.revistanutrivisa.com.br 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B3 
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Revista Segurança Alimentar e Nutricional  
A revista Segurança Alimentar e Nutricional é semestral e publica contribuições 
cientificas originais, revisões, discussões e debates sobre a temática da segurança 
alimentar e nutricional (incluindo aspectos socioeconômicos, tecnológicos e de gestão 
relevantes para área de forma geral). Desde 2015 a Revista integra o Portal de 
Periódicos Eletrônicos da UNICAMP e a partir de 2016 os artigos publicados passarão 
a ter DOI (Digital object identifier) tornando mais fácil a busca e disseminação dos 
trabalhos publicados.  
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B4 
 
 
Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde 
Alimentação, Nutrição & Saúde, é periódico científico interdisciplinar editado pelo 
Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem por missão 
publicar debates, análises e resultados de investigações relevantes para o campo da 
Alimentação, Nutrição e Saúde.  
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B4 
 
 
Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento (rbone)  
A Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento (RBONE) é uma 
publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício 
(IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos científicos, fruto de 
pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes e profissionais que lidam 
com a Epidemiologia da Obesidade, da Nutrição Humana com fundamentação na 
fisiologia humana no âmbito da saúde, do esporte, da educação e da estética. 
http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/about 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B2 
 
 
Revista Brasileira de Ciências da Saúde – RBCS 
A Revista Brasileira de Ciências da Saúde – RBCS é uma publicação científica dirigida 
à produção acadêmica, na área de Ciências da Saúde. Com o objetivo de divulgar 
estudos científicos nacionais e internacionais e publicar investigações de qualidade, 
visando o avanço do Ensino e da Assistência à Saúde no Brasil. 
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B3 
 

 Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva (RBNE)  
A Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva (RBNE) é uma publicação do Instituto 
Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX), é de 
periodicidade bimestral, com publicação de artigos científicos, fruto de pesquisas e 
estudos de cientistas, professores, estudantes e profissionais que lidam com a Nutrição 
e a Suplementação com fundamentação na fisiologia humana no âmbito do esporte, da 
estética, da educação e da saúde. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san
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http://www.rbne.com.br/index.php/rbne 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B3 
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PERIÓDICOS GRATUITOS DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
 
 

 

Revista Mackenzie de Engenharia e Computação (RMEC) 
A Revista Mackenzie de Engenharia e Computação (RMEC) é um periódico científico 
semestral, promovido e mantido pela Escola de Engenharia (EE) e pala Faculdade de 
Computação e Informática (FCI) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmec/index 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B5 
 
 
Revista de Engenharia e Tecnologia 
A Revista de Engenharia e Tecnologia, de responsabilidade da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, é eletrônica com foco em pesquisa e 
desenvolvimento em Engenharia e Tecnologia.  
 https://revistas2.uepg.br/index.php/ret 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B5 
 
 
RECET - Revista de Engenharia, Computação e Tecnologia 

A revista destina-se a pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-
graduação e demais profissionais das áreas de Engenharia, Ciência da Computação 
e afins.  

 http://revistas.fw.uri.br/index.php/recet 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. 
 
 
Revista Eletrônica de Computação Aplicada 
 
A Revista Eletrônica de Computação Aplicada é o periódicos do Departamento de 
Computação do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca que tem como 
objetivo divulgar os trabalhos de graduação de seus alunos e as pesquisas acadêmico-
científicas do corpo docente  
http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/reca 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento 
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REVISTA ELETRÔNICA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Esta revista publica artigos acadêmicos revisados por pares que ajudem a ampliar o 
conhecimento na área de Administração da Informação (ADI) / Sistemas de Informação 
(SI), incluindo análises teóricas e empíricas, com foco especial no uso das tecnologias 
de informação e comunicação pelas organizações e os seus impactos sobre elas e 
sobre a sociedade. 
http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B3 
 
 
Revista Universitas 
Periódico multidisciplinar das áreas de Direito, Serviço Social, Ciências Contábeis, 
Administração, Engenharia da Produção, Engenharia da Computação e Psicologia. 
https://revistauniversitas.inf.br/index.php/UNIVERSITAS/index 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B2 
 
 
RCT - REVISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
A RCT - Revista de Ciência e Tecnologia da UFRR é um periódico eletrônico 
com submissão e publicação contínuas, que busca difundir temas relacionados as 
ciências Exatas e Tecnológicas.  
 https://revista.ufrr.br/rct/issue/view/322 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B5 
 
 
Revista Eletrônica es Engineering and Science 

A Revista Eletrônica ES Engineering and Science, publicada pela FAET – Faculdade 
de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da UFMT – Universidade Federal de Mato 
Grosso, tem por objetivo fundir os resultados das atividades acadêmicas de ensino, 
pesquisa e extensão, bem como, divulgar os trabalhos de pesquisas científicas. 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/issue/view/713 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B5 

Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada - REPA  
A Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada - REPA é uma publicação trimestral, em 
formato eletrônico, da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE). Tem 
como objetivo ser um canal permanente de divulgação de trabalhos científicos inéditos, 
para pesquisadores ligados a programas de pós-graduação nas áreas de engenharia, 
computação e tecnológicas convergentes.  
http://revistas.poli.br/index.php/repa 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B4 

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo
https://revistauniversitas.inf.br/index.php/UNIVERSITAS/index
https://revista.ufrr.br/rct/issue/view/322
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http://revistas.poli.br/index.php/repa


REVISTA MUNDI ENGENHARIA, TECNOLOGIA E GESTÃO 
A Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão engloba artigos científicos e resultados de 
pesquisa que articulem temáticas e perspectivas interdisciplinares dentro da câmara 
engenharia/tecnologia/gestão da capes. 
https://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.Qualis B4 
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PERIÓDICOS GRATUITOS DE PSICOLOGIA 
 
 

 
REVISTA PSICO 
A Revista Psico, criada em 1971, aceita trabalhos inéditos em Psicologia e áreas afins. 
Ao longo dos seus quase 50 anos, a Psico tem mantido sua presença regular e 
ininterrupta, passando por algumas alterações que demonstram o sucessivo empenho 
por parte do corpo editorial da revista, que busca constantemente o aperfeiçoamento 
técnico e científico do periódico. 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico 
Política de Acesso Livre=Este periódico proporciona acesso aberto a todo o seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que tornar gratuito o acesso à pesquisa científica 
gera um maior intercâmbio global de conhecimento. Qualis A2 
 
 

ESTUDOS DE PSICOLOGIA 
Tem por missão promover e divulgar o conhecimento científico e técnico na área de 
Psicologia, bem como discutir o significado de práticas nos campos profissionais e da 
pesquisa, por meio da publicação de artigos originais que representem contribuições 
relevantes para a área e suas interdisciplinariedades. Publica, também, trabalhos 
teóricos, revisões críticas e comunicações relevantes à Psicologia como ciência e 
profissão. 
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/estudos 

Política de Acesso Livre= Todos os artigos publicados pela Estudos de Psicologia 
(Campinas), os direitos autorais são mantidos pelos autores. Os artigos são protegidos 
sob uma licença Creative Commons CC BY 4.0 de acesso aberto, o que significa que 
qualquer pessoa pode baixar e ler o artigo sem nenhum custo. Ainda, o artigo pode ser 
reutilizado e citado desde que seja mencionada a versão original publicada. Essas 
condições permitem o máximo uso e exposição do estudo, garantindo, ao mesmo 
tempo, que os autores recebam o devido crédito. Qualis A1 
 

 
PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 
A revista é um veículo de divulgação e debate da produção científica na área de 
Psicologia Escolar e Educacional e está vinculada à Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso 

Política de Acesso Livre=Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está 
licenciado sob uma Licença Creative Commons do tipo atribuição BY.Qualis A1 ( Nacional 
/ Psicologia) 

 
ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA 
Estudos e Pesquisas em Psicologia é uma revista quadrimestral do Instituto de 
Psicologia da UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – universidade pública 
brasileira. Foi criada, em 2001, com a finalidade de publicar textos inéditos em 
Psicologia e áreas afins sob a forma de artigos, comunicações breves de pesquisas, 
resumos de teses e resenhas. Eventualmente, também publica artigos traduzidos, 
desde que devidamente acompanhados do consentimento da fonte de publicação 

original, resenhas de filmes e entrevistas relevantes para a área.  
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http://www.revispsi.uerj.br/ 

Política de Acesso Livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis A2 
 
 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
Seu objetivo é divulgar os avanços da teoria, pesquisas e práticas na área da avaliação 
em Psicologia, Educação, Aconselhamento, Comportamento Organizacional, Recursos 
Humanos e outras disciplinas afins que reflitam um significado significativo e atual. 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-0471&lng=en 

Política de Acesso Livre=A Revista Avaliação Psicológica é de Acesso Aberto. Qualis 
B1. 
 
REVISTA FRACTAL 
Tem como objetivo a divulgação e discussão da produção acadêmica e científica, 
reconhecendo a necessidade de coexistência entre as diferentes vertentes de pesquisa 
no campo da psicologia, alimentando o debate  e estimulando o diálogo com diferentes 
áreas do conhecimento, cujos temas acusem atravessamentos com os estudos da 
subjetividade. 
https://periodicos.uff.br/fractal 
 Política de Acesso Livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B1 
 

 
PSICOLOGIA REVISTA 
Psicologia Revista visa apresentar a produção de conhecimentos em Psicologia; 
estimular o intercâmbio entre pesquisadores; favorecer o debate e o confronto entre 
idéias, técnicas, teoria e pressupostos presentes nas diferentes abordagens 
psicológicas; permitir a divulgação de posições originais e dar espaço a articulação de 
produção com questões trazidas pela contemporaneidade, especialmente as que se 
relacionam à realidade brasileira 
https://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista 
Política de Acesso Livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B2 
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PERIÓDICOS GRATUITOS DE ODONTOLOGIA 
 
 
 
 
 

REVISTA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES 

Seu objetivo é divulgar trabalhos científicos da área cirúrgica da medicina que 
contribuam para o seu ensino e desenvolvimento. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6991&lng=en&nrm=iso 
Política de acesso livre: A revista oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B1 
 
 
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP 
A Revista de Odontologia da UNESP tem como missão publicar artigos científicos inéditos 
de pesquisa básica e aplicada que constituam avanços do conhecimento científico na área 
de Odontologia, respeitando os indicadores de qualidade. 
https://www.revodontolunesp.com.br/instructions  
 Política de acesso livre:A ROU é uma revista de acesso aberto que utiliza a Creative 
Commons Attribution (CCBY) nos artigos publicados. Esta licença permite que os artigos 
possam ser reutilizados, sem permissão, para qualquer finalidade desde de que os autores 
e fonte original sejam citados. Qualis B3  
 
 

BMC CANCER 
O BMC Cancer é um periódico de acesso aberto e revisado por pares que considera 
artigos sobre todos os aspectos da pesquisa do câncer, incluindo a fisiopatologia, 
prevenção, diagnóstico e tratamento de cânceres. 
https://bmccancer.biomedcentral.com/ 

Plítica de Acesso Livre: Todos os artigos publicados pela BMC Cancer são 
disponibilizados on-line de forma livre e permanente imediatamente após a publicação, 
sem cobrança de assinatura ou barreiras de registro. Qualis A1 
 
REV ODONTO 
A base de dados BBO - Bibliografia Brasileira de Odontologia compreende a 
literatura relativa à área de odontologia produzida por autores nacionais. 

http://revodonto.bvsalud.org/ 
Poltíca de Acesso Livre: Com acesso aberto promovendo a democratização do acesso 
ao conhecimento científico produzido na área de Odontologia e áreas afins, por meio 
de acesso universal e gratuito às publicações de periódicos científicos de Odontologia, 
facilitando a busca e recuperação da informação, através de uma plataforma de acesso 
unificada.   
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6991&lng=en&nrm=iso
https://bmccancer.biomedcentral.com/


 

 

 

REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA 
A Revista Brasileira de Odontologia (RBO) é editada pela Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Rio de Janeiro, é especializada e destina-se à publicação de 
artigos originais de pesquisa, revisões de literatura, comunicações breves, cartas ao 
editor, relacionados à Odontologia ou disciplinas correlatas. 
https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/about/editorialPolicies#openAccessPolicy 
Política de Acesso Livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico. 
Qualis B4 
 
 
REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA  
A Revista de Saúde Pública tem por finalidade publicar contribuições científicas 
originais sobre temas relevantes para a saúde pública em geral.  
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis A2 
 
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
A Revista de Atenção à Saúde é uma publicação da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul – USCS que possui a missão de divulgar o conhecimento da Área das 
Ciências da Saúde, com visão na abordagem multiprofissional e interdisciplinar e que 
permite-lhes a existência de várias perspectivas teórico-metodológicas, como princípio 
a atenção à saúde e ensino em saúde, com o intuito de fomentar a produção e 
discussão científica no âmbito da promoção, na prevenção, no tratamento e na 
reabilitação no processo de saúde-doença, tanto no âmbito individual quanto coletivo. 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/about 
Política de acesso livre=Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Qualis B2 
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