
 

LISTA DE PERIÓDICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA  

Nº REVISTA SITE USUÁRIO SENHA 

01  Revista Aprendizagem em EAD https://portalrevistas.u

cb.br/index.php/raead/i

ndex 

faculdadefam 123456 

02 Revista Educação & Tecnologia http://revistas.utfpr.ed

u.br/pb/index.php/reve

dutec-ct 

FAM2018 FAM2 

03 Amazônia: revista de educação em ciências e matemáticas http://www.periodicos.u

fpa.br/index.php/revist

aamazonia. 

fam FAM123 

04 Ambiente & Educação - Revista de Educação Ambiental http://www.seer.furg.br

/ambeduc 

fambiblioteca 2018FA 

05 Debates em Educação http://www.seer.ufal.br

/index.php/debateseduc

acao/user/register 

FAM2018 123456 



06  Educação: teoria e prática http://www.periodicos.r

c.biblioteca.unesp.br/ind

ex.php/educacao 

Biblioteca2018 FAM018 

07  Educação e Filosofia: é uma publicação da Faculdade de Educação e do 

Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, 

trabalhando em colaboração com os respectivos programas de pós-

graduação em Educação e em Filosofia. 

http://www.seer.ufu.br/

index.php/EducacaoFilos

ofia/user 

labinfo labinfo 

08  Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências 

  

https://seer.ufmg.br/in

dex.php/ensaio 

bibliofam 123456 

09  REVISTA PSICO : Periódico trimestral que publica trabalhos inéditos 

em Psicologia e áreas afins, nas modalidades de: pesquisa empírica, 

revisão sistemática de literatura e resenha de livro, nos idiomas 

Português, Inglês e Espanhol.. 

http://revistaseletronic

as.pucrs.br/ojs/index.ph

p/revistapsico 

Fam2018 famfam 

10  Revista Educação: destina-se à publicação de trabalhos inéditos e 

originais na área de Educação, resultantes de pesquisas e práticas 

educativas refletidas teoricamente. A Revista é organizada em sessões 

de Dossiê, Demanda Contínua e Resenha. 

https://periodicos.ufsm.

br/index.php/reveducac

ao 

academicofam acafam 

11  CIVITAS – Revista de Ciências Sociais: Faculdade de Filosofia e http://revistaseletronic

as.pucrs.br 

Fam2018 famfam 



Ciências Humanas Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da 

PUCRS 

12  Conversas e Controvérsias: é um periódico da graduação do curso de 

Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul e tem por finalidade a publicação de artigos, pesquisas e resenhas 

dos alunos. 

http://revistaseletronic

as.pucrs.br 

Fam2018 famfam 

13  Revista Cadernos do Aplicação: constitui um espaço aberto, flexível e 

sistemático para o registro de reflexões sobre práticas de ensino, 

pesquisa e extensão, realizadas por alunos e professores da Educação 

Básica do Colégio de Aplicação ou de outras instituições educativas de 

mesma finalidade. 

http://seer.ufrgs.br/ind

ex.php/CadernosdoAplic

acao/index  

faculdadefam Fa2018 

14  Estudos Ibero-Americano: é um periódico com publicação semestral 

editado pelo Departamento e pelo Programa de Pós-Graduação em 

História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), destinado ao público universitário, tanto da área de História 

como das Ciências Humanas em geral. 

http://revistaseletronic

as.pucrs.br/ojs/index.ph

p/iberoamericana/user/

profile 

Fam2018 famfam 
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