
PERIÓDICOS DE PSICOLOGIA 

 

ESTUDOS DE PSICOLOGIA (PUC-CAMPINAS) 

Estudos de Psicologia é uma revista trimestral, do programa de Pós-Graduação em Psicologia do 

Centro de Ciências da Vida, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Fundada em 1983, 

incentiva contribuições da comunidade científica nacional e internacional com o objetivo de 

promover e divulgar o conhecimento científico na área de Psicologia, por meio da publicação de 

artigos originais que representem contribuições relevantes para a área da Psicologia. Publica 

também artigos teóricos, revisões da literatura e estudos de caso, bem como resenhas que 

apresentem avanços para a área da Psicologia como ciência e profissão. 

A Revista verificará, por meio de uma ferramenta de detecção de plágio, todos os artigos submetidos 

antes de enviar para a revisão por pares. 

A partir de 2015 a Revista é publicada apenas no formato eletrônico – ISSN 1982-0275 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: 1982-0275 

SITE: http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/estudos 

ESTUDOS DE PSICOLOGIA (Natal – UFRN) 

Publicação do Programa de Pós-graduação em Psicologia e do Programa de Pós-graduação em 

Psicobiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Missão 

Publicar trabalhos inéditos em Psicobiologia e Psicologia Cognitiva; Psicologia Social Comunitária e 

Saúde Mental; Psicologia Social do Trabalho e A Psicologia e a atuação do psicólogo nas Políticas 

Sociais, Direitos Humanos e Relações Pessoa-ambiente, que se enquadrem nas seguintes categorias: 

artigos e relatos de experiência profissional. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: 1678-4669 

SITE: SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&lng=pt&nrm=iso 

PAIDÉIA (Ribeirão Preto – USP) 

Publicação do Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Missão 

Publicar trabalhos originais relacionados à psicologia e áreas afins. 

PERIODICIDADE: quadrimestral 

QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: versão On-line 1982-4327 

SITE: SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso 

PSICOLOGIA EM ESTUDO 

Publicação do Departamento de Psicologia – Universidade Estadual de Maringá 

Missão 

Publicar textos originais sobre temáticas na área de Psicologia e nas suas interfaces com as Ciências 

Humanas e as Ciências da Saúde, problematizando a realidade atual, contribuindo para a prática em 

Psicologia e promovendo o desenvolvimento teórico. Do ponto de vista metodológico, a revista 

Psicologia em Estudo publica artigos que se pautem exclusivamente na perspectiva qualitativa, ou 

que articulem métodos qualitativos com quantitativos. Publica artigos de diferentes abordagens da 

Psicologia, desde que bem fundamentados teórica e metodologicamente. 

PERIODICIDADE: trimestral 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/estudos
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso


QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: versão On-line 1678-7153 

SITE: SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=pt&nrm=iso 

PSICOLOGIA REFLEXÃO E CRÍTICA (UFRGS) 

Publicação do Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Missão 

Publicar textos originais sobre temáticas na área de Psicologia e nas suas interfaces com as Ciências 

Humanas e as Ciências da Saúde, problematizando a realidade atual, contribuindo para a prática em 

Psicologia e promovendo o desenvolvimento teórico. Do ponto de vista metodológico, a revista 

Psicologia em Estudo publica artigos que se pautem exclusivamente na perspectiva qualitativa, ou 

que articulem métodos qualitativos com quantitativos. Publica artigos de diferentes abordagens da 

Psicologia, desde que bem fundamentados teórica e metodologicamente. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: versão On-line 1807-0329 

SITE: SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso 

PSICOLOGIA: TEORIA E PESQUISA (BRASÍLIA. – UNB) 

Publicação do Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília 

Missão 

Publicar trabalhos originais na área de psicologia. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: versão On-line 1806-3446 

SITE: SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso 

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 

Publicação da Academia Brasileira de Ciências 

Missão 

Publicar os resultados de pesquisas originais em todas as áreas científicas representadas na 

Academia Brasileira de Ciências. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1678-2690 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=pt&nrm=iso 

ANÁLISE PSICOLÓGICA 

Publicação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

Missão 

A revista Análise Psicológica publica artigos e notas de investigação, revisão ou discussão teórica, nos 

domínios da Psicologia e das outras ciências sociais, humanas e do comportamento. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1646-6020 

SITE: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0870-8231&lng=pt&nrm=iso 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria 

Publicação da Academia Brasileira de Neurologia – ABNEURO 

Missão 

A missão de Arquivos de Neuro-Psiquiatria é proporcionar aos neurologistas e especialistas de áreas 

afins acesso aberto a artigos originais, editoriais, artigos de revisão, imagens em neurologia e relatos 

de caso de interesse clínico. 

PERIODICIDADE: mensal 

QUALIS/CAPES: A2 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-863X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3772&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0870-8231&lng=pt&nrm=iso


ISSN: versão On-line 1678-4227 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=pt&nrm=iso 

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH 

Publicação da Associação Brasileira de Divulgação Científica 

Missão 

Publicar resultados de pesquisas originais que contribuam significativamente para o conhecimento 

no campo das ciências médicas e biológicas 

PERIODICIDADE: mensal 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1414-431X 

Título Anterior: Revista brasileira de pesquisas médicas e biológicas 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-879X&lng=pt&nrm=iso 

CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS) 

Publicação da Fundação Carlos Chagas 

Missão 

Revista de estudos e pesquisas em educação, tem como objetivo divulgar a produção acadêmica 

sobre educação, gênero e raça, propiciando a troca de informações e o debate sobre as principias 

questões e temas emergentes da área. Privilegia a disseminação das pesquisas realizadas no país, 

embora publique também estudos provenientes do exterior. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1980-5314 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-1574&lng=pt&nrm=iso 

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (FIOCRUZ) 

Publicação da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz 

Missão 

Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em geral e disciplinas afins, 

como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e controles de vetores, saúde ambiental, 

políticas públicas e planejamento em saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras. 

PERIODICIDADE: mensal 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1678-4464 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso 

CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA 

Publicação da ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

Missão 

Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas considerados relevantes para a 

Saúde Coletiva. 

PERIODICIDADE: mensal 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1678-4561 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso 

EDUCAÇÃO & SOCIEDADE 

Publicação do Centro de Estudos Educação e Sociedade – Cedes 

Missão 

Planejada como instrumento de incentivo à pesquisa acadêmica e ao amplo debate sobre o ensino, 

nos seus diversos prismas, a revista aceita colaborações de artigos e resenhas na área de Ciência da 

Educação. 

PERIODICIDADE: mensal 

QUALIS/CAPES: A2 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-879X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-1574&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso


ISSN: versão On-line 1678-4626 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=pt&nrm=iso 

ESTUDOS FEMINISTAS 

Publicação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Centro de Comunicação e Expressão da 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Missão 

Divulgar a vasta produção de conhecimento no campo dos estudos feministas e de gênero, 

buscando dar subsídios aos debates teóricos nessa área, bem como instrumentos analíticos que 

possam contribuir às práticas dos movimentos de mulheres. 

PERIODICIDADE: quadrimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1806-9584 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-026X&lng=pt&nrm=iso 

INTERFACE (Botucatu) 

Publicação da UNESP 

Missão 

Divulgar a vasta produção de conhecimento no campo dos estudos feministas e de gênero, 

buscando dar subsídios aos debates teóricos nessa área, bem como instrumentos analíticos que 

possam contribuir às práticas dos movimentos de mulheres. 

PERIODICIDADE: trimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1807-5762 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&lng=pt&nrm=iso 

JORNAL DE PEDIATRIA 

Publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria 

Missão 

Publicar material destinado a elevar o padrão da prática pediátrica e do atendimento médico de 

crianças e adolescentes em geral, bem como a promover o debate sobre a saúde. 

PERIODICIDADE: bimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1678-4782 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=pt&nrm=iso 

Psico-USF 

Publicação da Universidade de São Francisco, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Psicologia 

Missão 

O propósito da revista é servir de fórum para a apresentação de pesquisas atuais no campo da 

Psicologia e como um veículo de disseminação de informação aos profissionais do campo e 

interessados. 

PERIODICIDADE: quadrimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 2175-3563 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8271&lng=pt&nrm=iso 

PSICOLOGIA CLÍNICA (PUCRJ) 

Publicação da Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Missão 

Divulgar trabalhos originais na área da Psicologia Clínica, contribuindo para a qualidade da produção 

e para a consolidação desse campo no Brasil. 

PERIODICIDADE: semestral 

QUALIS/CAPES: A2 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-026X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8271&lng=pt&nrm=iso


ISSN: versão On-line 1980-5438 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5665&lng=pt&nrm=iso 

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

Publicação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) 

Missão 

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). 

PERIODICIDADE: quadrimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 2175-3539 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=pt&nrm=iso 

PSICOLOGIA USP 

Publicação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

Missão 

O periódico pretende estimular a interlocução da Psicologia com as demais áreas do conhecimento, 

bem como o diálogo entre as propostas teórico-metodológicas pertinentes à diversidade de objetos 

de seu próprio campo. 

PERIODICIDADE: quadrimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: versão On-line 1678-5177 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6564&lng=pt&nrm=iso 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5665&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6564&lng=pt&nrm=iso

