PERIÓDICOS ENGENHARIA COMPUTAÇÃO
01 – CIÊNCIA E ENGENHARIA
A revista Ciência & Engenharia é publicada pela Universidade Federal de Uberlândia UFU e tem como objetivo difundir trabalhos técnicos científicos, do país e do exterior,
nas áreas de Engenharia: Civil, Elétrica, Mecânica e Química; Matemática; e Química,
cujo conteúdo não tenha sido publicado. A revista está registrada nas seguintes
Indexações/Base de dados: American Chemical Society; Applied Mechanics;
Compendex; DOAJ; DOI; Elsevier; Google Acadêmico; Latindex; Reviews; Scopus.
ISSN 1983-4071
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng
02 – REVISTA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS
É editada pelo Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais PCS, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
ISSN 1809-306X
QUALIS: B2
ACESSO: http://revista.pcs.usp.br/
03 – COMPUTER
Access to the full text of individual IEEE Computer Society periodicals is available to
members who subscribe and have a valid IEEE Web Account. Some IEEE Computer
Society periodicals are published in technical co-sponsorship with other IEEE societies.
Contact IEEE to order if your society is a cosponsor.
ISSN 0018-9162
QUALIS: B1
ACESSO: https://www.computer.org/computer-magazine/
04 – REVISTA CIÊNCIA DA INFORMÃÇÃO
To publish original works related to Information Science, as well as the results of
studies and researches in the information fields, their activities and sectors.
ISSN 1518-8353
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01001965&lng=en&nrm=iso
05 – ACM COMPUTING SURVEYS (CSUR)
Publishes comprehensive, readable tutorials and survey papers that give guided tours
through the literature and explain topics to those who seek to learn the basics of areas
outside their specialties.
ISSN 1557-7341
QUALIS: B3
ACESSO: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=J204&picked=prox
06 – CONTROLE E AUTOMAÇÃO
Promover no Brasil a ciência e a tecnologia de controle automático no seu mais amplo
sentido, em todos os sistemas, sejam eles físicos, biológicos, sociais e econômicos.
ISSN 0103-1759
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01031759&lng=pt&nrm=iso

07 – JOURNAL OF INFORMATION AND DATA MANAGEMENT
JIDM is an electronic journal that is published three times a year. Its focus is on
information and data management in large repositories and document collections.
Specifically, it relates to different areas from Computer Science, including databases,
information retrieval, digital libraries, knowledge discovery, data mining, geographic
information systems, among others.
ISSN 2178-7107
QUALIS: B1
ACESSO: https://seer.ufmg.br/index.php/jidm/index
08 – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE
INFOCOMP is a Computer Science Journal with mission to publish original research
articles that provide significant improvements, theoretical and/or application case
studies, from research ideas and application results.
ISSN XXXX-XXXX
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.dcc.ufla.br/infocomp/index.php/INFOCOMP
09 – ISYS - REVISTA BRASILEIRA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
iSys é uma publicação científica da Comissão Especial de Sistemas de Informação
(CESI) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com o apoio do Programa de
Pós-Graduação em Informática (PPGI) do Departamento de Informática Aplicada (DIA)
da UNIRIO. A revista publica trabalhos que analisem sistemas de informação sob três
perspectivas: desenvolvimento, gestão e infra-estrutura. Além das submissões para as
chamadas temáticas (ou edições especiais), a iSys também recebe submissões em
fluxo contínuo. Para as submissões, os autores devem observar as políticas e
informações relacionadas à submissão.
ISSN 1984-2902
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.seer.unirio.br/index.php/isys
10 – BRAZILIAN JOURNAL OF COMPUTERS IN EDUCATION
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.
ISSN 2317-6121
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/index
11 – REVISTA BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO APLICADA
A Revista Brasileira de Computação Aplicada - RBCA, é editada sob a
responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA)
do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da Universidade Passo Fundo, e visa
divulgar a produção científica nacional nas áreas de computação aplicada à
agricultura, saúde, engenharias e demais áreas que necessitem da Computação como
ferramenta para solucionar seus problemas. A RBCA é uma publicação da UPF
Editora.
ISSN 2176-6649
QUALIS: B5
ACESSO: http://seer.upf.br/index.php/rbca
12 – REVISTA DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA

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.
ISSN 2176-7998
QUALIS: B3
ACESSO:
https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCET/about/editorialPolicies#focusAndScope
13 – REVISTA DE INFORMÁTICA TEÓRICA E APLICADA
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 Íberolatino americana, com matérias aceitas em português, espanhol e inglês.
ISSN 2175-2745
QUALIS: B1
ACESSO: http://seer.ufrgs.br/rita/index
14 – REVISTA DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA
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.
ISSN 2176-7998
QUALIS: B3
ACESSO:
https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCET/about/editorialPolicies#focusAndScope
15 – REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO
A REAd - Revista Eletrônica de Administração, criada em 1995 e publicada pela
Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de acesso
livre e gratuito, foi a primeira revista eletrônica da área na América Latina. Atualmente
possui um acervo com mais de 600 artigos publicados, os quais recebem, mais de 900
acessos semanais de leitores do Brasil e do exterior. A REAd atualmente foi
classificada como B1 na CAPES, faz parte da Coleção SciELO desde 2011 e está em
diversos outros indexadores.
ISSN 1413-2311
QUALIS: B3
ACESSO: http://seer.ufrgs.br/read
16 – REVISTA ELETRÔNICA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A Resi é uma revista eletrônica (não publica o seu conteúdo em papel) que visa a
ampliar os conhecimentos em Administração da Informação e Sistemas de Informação
mediante a publicação de artigos acadêmicos revisados por pares com foco especial
no uso da computação e tecnologias de informação e comunicação pelas
organizações e sua influência sobre elas e sobre a sociedade.
ISSN 1677-3071
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/index
17 – NEXUS

A revista adota política de avaliação anônima no qual o aceite dos trabalhos
submetidos está condicionado a pareceres fornecidos por dois pareceristas
(avaliadores) diferentes indicados pela Comissão Editorial. Em caso de discordância
entre os pareceres, um terceiro relator é consultado devendo emitir um terceiro
parecer. Os três pareceres são então avaliados pela Editora Executiva que toma a
decisão final.
ISSN 2447-794X
QUALIS: B4
ACESSO:
http://200.129.168.183/ojs_proex/index.php/Nexus/about/editorialPolicies#focusAndSc
ope
18 – REVISTA IP
O objetivo da Revista iP é contribuir para o avanço científico e tecnológico da informática
para a área pública, através do incentivo ao debate e da disseminação de artigos de
qualidade, com foco especial em políticas públicas de informação, gerenciamento da
informação pública, formação e capacitação em informática para o setor público e aplicações
da informática às políticas públicas.

ISSN 1516-697X
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.ip.pbh.gov.br/
19 – REVISTA RENOTE
Revista Novas Tecnologias na Educação busca promover/disseminar o uso de tecnologias de
comunicação e informação na Educação.
A RENOTE aceita trabalhos escritos em Português, em Espanhol e em Inglês.

ISSN 1679-1916
QUALIS: B3
ACESSO: http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/about/editorialPolicies#focusAndScope
20 – REVISTA SCIENTIATEC
A revista ScientiaTec, de natureza científica e multidisciplinar, tem por finalidade a
divulgação de estudos e pesquisas de caráter original voltados à Formação
Profissional Técnica, Tecnológica e Superior, e busca um perfil interdisciplinar em
seus artigos e editoriais, enfatizando os aspectos multiculturais que permeiam o
cenário da Educação em Ciência e Tecnologia no Brasil.
ISSN 2318-9584
QUALIS: B2
ACESSO: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec
21 – TRENDS IN APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
The journal TEMA - Trends in Applied and Computational Mathematics - publishes
original papers with innovative and/or relevant contributions to the field of Applied and
Computational Mathematics. The journal began in 1999 as an initiative of the Brazilian
Society of Computational and Applied Mathematics - SBMAC - with the aim of
publishing the Proceedings of the Brazilian National Conference on Computational and
Applied Mathematics.
ISSN 2179-8451
QUALIS: B2
ACESSO: https://tema.sbmac.org.br/tema
22 – REVISTA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A Resi é uma revista eletrônica (não publica o seu conteúdo em papel) que visa a
ampliar os conhecimentos em Administração da Informação e Sistemas de Informação
mediante a publicação de artigos acadêmicos revisados por pares com foco especial

no uso da computação e tecnologias de informação e comunicação pelas
organizações e sua influência sobre elas e sobre a sociedade.
ISSN 1677-3071
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/index
23 – SBC JOURNAL ON INTERACTIVE SYSTEMS
The SBC Journal on Interactive Systems (JIS) is a publication of the Brazilian
Computer Society (SBC), maintained and supported by the interest groups on Virtual
Reality, Human-Computer Interaction, and Games. The main goals of this publication
include.
ISSN 2236-3297
QUALIS: B1
ACESSO: http://seer.ufrgs.br/jis/index
24 – SEMINA: CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
A Revista Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas é uma publicação semestral de
divulgação científica e tecnológica vinculada à Universidade Estadual de Londrina.
Publica artigos originais e artigos de revisão (tutoriais), voltados às Ciências Exatas e
da Terra, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo.
ISSN 1679-0375
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas
25 – ESTATÍSTICA E SOCIEDADE
Estatística e Sociedade é uma publicação online, de periodicidade anual, editada
pela Associação das Américas para a História da Estatística e do Cálculo de
Probabilidade. Tem por objetivo divulgar pesquisas e reflexões teóricas desenvolvidas
pelos membros da Associação e outros pesquisadores interessados na temática,
contribuindo para a circulação da produção científica, o aperfeiçoamento das
ferramentas analíticas e das concepções teóricas e metodológicas de seu campo de
abrangência.
ISSN 2237-8898
QUALIS: B3
ACESSO: http://seer.ufrgs.br/index.php/estatisticaesociedade/index
26 – REVISTA DE COMPUTAÇÃO
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.
ISSN 2176-7998
QUALIS: B3
ACESSO:
https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCET/about/editorialPolicies#focusAndScope
27 – JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY
Education is important at national, local and individual levels. Its benefits accrue both to
society and to individuals, and as such provision of education in many countries is paid
for at least in part from the public purse. With competing demands for government
funding, it is important for education to be provided as efficiently as possible.
ISSN 1476-9360
QUALIS: B1
ACESSO:
http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/412
74

