
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

 
1. REVISTA CIÊNCIAS & EDUCAÇÃO; 

A Revista Ciências & Educação, publica artigos científicos sobre resultados de pesquisas empíricas ou teóricas e 
ensaios originais sobre temas relacionados à educação em ciências, educação matemática e áreas relacionadas. 
 

http://www.fc.unesp.br/#!/ciedu 
 
 

2. ENSAIO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS: 
A Revista Ensaio: pesquisa em educação e ciências órgão de pesquisa e extensão no ensino de ciências da 
Faculdade de Educação da UFMG e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG. Missão: Ensaio 
Pesquisa em Educação em Ciências publica artigos de pesquisa inéditos (relatos de pesquisa empírica ou ensaios 
teóricos) de interesse ao campo da Educação em Ciências atendendo a um público de pesquisadores e estudantes 
de pós-graduação das áreas de Educação Científica, Ensino das Ciências da Natureza (Biologia, Física, Química, 
Geociências e Astronomia), da Educação em Saúde e Ambiental e, ainda, a um público de formação inicial e 
continuada das Licenciaturas no campo das Ciências Naturais, de áreas afins e outros profissionais da Educação 
Básica envolvidos com a educação em ciências. 
 

http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio 
 
 

3. REVISTA INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS: 
Revista Investigações Em Ensino De Ciências  é uma revista internacional de publicação quadrimestral, 
indexada, voltada exclusivamente para a pesquisa na área de ensino/aprendizagem de ciências (Física, Química, 
Biologia ou Ciências Naturais, quando enfocadas de maneira integrada). 

 
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index 
 
 

4. REVISTA CIÊNCIA & ENSINO: 
A Ciência & Ensino (versão impressa ISSN 1414-5111) foi lançada em 1996 pelo gepCE (Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Ciência & Ensino) então com apoio da Faculdade de Educação da Unicamp. Em 2006, completando 
seus 10 anos, foi criada a versão eletrônica (on-line) e realizada uma reestruturação da revista, com a formação 
de uma comissão constituída por membros de três grupos de pesquisa, o próprio gepCE/Unicamp, o DICITE 
(Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação) da UFSC, e oe o GPEAG (Grupo de Pesquisa em Educação 
Aplicada às Geociências) do IG/Unicamp, e a ampliação de seu Conselho Editorial tendo recebido, desde então, 
apoio do Instituto de Geociências da Unicamp. Desde sua origem, a Ciência & Ensino tem mantido a mesma 
estrutura de seções e a mesma política editorial: a de ser destinada prioritariamente a professores de ciências do 
ensino fundamental e médio e seus formadores, constituindo um espaço acadêmico de leitura e escrita do 
professor e do futuro professor.  
 

prc.ifsp.edu.br/ojs/index.php/cienciaeensino 
 

5. REVISTA EXPERIÊNCIA EM ENSINO DE CIÊNCIAS: 
Desde a publicação de seu primeiro número, em dezembro de 2006, tem se consolidado como uma referência 
entre os professores e pesquisadores da área de ensino de ciências no Brasil, tornando-se um importante veículo 
de comunicação de pesquisas aplicadas em situações de ensino-aprendizagem. 

 
http://if.ufmt.br/eenci/ 
 

6. REVISTA CIÊNCIA E NATURA: 
Sua meta é a publicação de artigos originais, de caráter científico ou técnico, e artigos de revisão a ela destinados 
com exclusividade. 

 

https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura 
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