
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

1. JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT: 
Journal of Information Systems and Technology Management is a free online international journal promoting 
the study of information systems and technology management. Published every four months. 
 
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem 
 
 

2.  JOURNAL OF COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 
Journal of Computer Networks and Communications is a peer-reviewed, Open Access journal that publishes 
original research and review articles in all areas of computer networks and communications. 
 
https://www.hindawi.com/journals/jcnc/ 
 
 

3. JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE 
 Journal of Computer Science has focus on high-impact computer research. It is include several areas of 
Computer Science, Information System and other releated areas. 
 
http://www.dcc.ufla.br/infocomp/index.php/INFOCOMP 
 
 

4. JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS: 
The Journal of Integrated Circuits and Systems is published through Special Issues on subjects to be defined by 
the Editorial Board. Special issues will publish selected papers from both Brazilian Societies annual conferences, 
SBCCI - Symposium on Integrated Circuits and Systems and SBMicro - Symposium on Microelectronics 
Technology and Devices. 
 
http://www.sbmicro.org.br/jics/ 
 

5. JOURNAL OF INTERNET SERVICES AND APPLICATIONS 
In a world moving rapidly online, and becoming more and more computer-dependent, theJournal of 
InternetServices and Applications (JISA) focuses on networking, communication, content distribution, security, 
scalability, and management on the Internet. Coverage focuses on recent advances in the state-of-the art of 
Internet-related Science and Technology. 
 
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/13174 
 
 

6. REVISTA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - RBIE 
The Brazilian Journal of Computers in Education - RBIE, created in 1997, is a publication maintained by the 
Special Committee on Computers in Education , of the Brazilian Computer Society in partnership with 
researchers and universities from Brazil and abroad. The journal seeks to gather and publish works of excellence 
carried out by professionals and researchers in the area of Computers in Education. It seeks to disseminate the 
tools, methods and practices that help in the effective use of technology in the teaching and learning process. 
 
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/index 
 
 

7. REVISTA BRASILEIRA DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 
A Revista Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos é garantir e coordenar a realização do Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), com continuidade e qualidade, bem como 
prover meios para a disseminação do estado da arte nas áreas de Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos, 
e outras áreas de interseções com essas áreas dentro da grande área de Computação. 

http://sbc.org.br/ 



 
8. REVISTA DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DA PUC-SP 

A Revista Científica ReCeT é um periódico técnico-científico de publicação semestral que tem como missão 
divulgar o conhecimento científico nas áreas de Computação, Informática e nas áreas correlatas. 
 
https://revistas.pucsp.br//index.php/ReCET/about 
 

9. REVISTA DE INFORMÁTICA APLICADA – JOURNAL OF APPLIED COMPUTING 
A Revista de Informática Teórica e Aplicada - RITA, é editada sob a responsabilidade do Instituto de 
Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e visa publicar trabalhos que mostrem o estado da 
arte e tendências da área de Informática e suas aplicações, servindo também como um fórum para discussões de 
projetos em desenvolvimento nas universidades e centros de pesquisa, bem como de seus resultados e 
perspectivas de aplicação. Com periodicidade normal semestral, a RITA também serve como veículo de 
divulgação de trabalhos selecionados em eventos através de seções especiais. Sua abrangência é, basicamente, a 
comunidade Íbero-latino americana, com matérias aceitas em português, espanhol e inglês. 
 
http://seer.ufrgs.br/rita/index 
 
 

10. TEMA – TENDÊNCIAS EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL 
A revista TEMA - Tendências em Matemática Aplicada e Computacional - publica artigos originais com 
contribuições inovadoras e / ou relevantes para o campo da Matemática Aplicada e Computacional. 
 
https://tema.sbmac.org.br/tema 
 

 


