APRESENTAÇÃO

Dadas às dificuldades de assinatura de periódicos científicos por
instituições de ensino público no Brasil, e reconhe cendo que, existe uma
gama de periódicos disponibilizados online sem cust os para professores e
alunos, decidimos fazer uma seleção de periódicos para apresentá-los à
comunidade acadêmica em forma de catálogo.
Neste catálogo estão relacionados títulos e coleções de periódicos online, considerados por nós como de boa qualidade, destinados à consulta e
leitura dos alunos e professores do Curso de Licenciatura em Matemática do
IFTO Campus Palmas.
Todos os periódicos e as coleções catalogadas enc ontram-se
disponíveis para pesquisa e podem ser acessadas virtualmente. Com isso,
esperamos contribuir e facilitar a pesquisa bibliográfica dos alunos e
professores.

Biblioteca “João Paulo II”

Periódicos Online - Matemática
Item

Título
Revemat: Revista Eletrônica de
Educação Matemática

Sinopse
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat
A REVEMAT é uma revista científica que visa promove o aprofundamento da
investigação sobre temas ligados à epistemologia, à formação de professores e
ao ensino e aprendizagem da matemática, com ênfasenas contribuições dos
estudos semióticos na aprendizagem de conceitos. Pr etende contribuir para o
adensamento da pesquisa e difusão de conhecimentos em educação matemática
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e científica, em permanente articulação com a prática pedagógica escolar.

http://www.sbembrasil.org.br/revista/index.php/emr
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Educação Matemática em Revista

A SBEM publica semestralmente o periódico Educação
Matemática em
Revista com artigos de interesse do professor que ensina Matemática.
https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/index.php/zetetike/%3B

Zetetiké: Revista de Educação
Matemática
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A Revista Zetetikéfoi fundada em 1993, tendo como objetivo divulgar a
produção acadêmica ligada à área de Educação Matemática, tanto do Brasil
como do exterior. Até o ano de 2015, foi uma revista semestral e esteve
vinculada exclusivamente à FE/Unicamp, e mais espec ificamente ao Círculo de
Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática ( CEMPEM) da
Faculdade de Educação (FE) da Universidade Estadual
de Campinas
(Unicamp) e aos Grupos de Pesquisa HIFEM, PHALA e PRAPEM.
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema
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O BOLEMA (Boletim de Educação
Matemática

O BOLEMA (Boletim de Educação Matemática) – ISSN 01 03-636X – é um
dos mais antigos periódicos da área de Educação Mat emática do Brasil.
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-330/lng_pt/nrm_iso
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Educação & Educação e Sociedade

Educação & Sociedade é uma publicação do Centro de
Estudos Educação e
Sociedade (CEDES). A revista aceita colaborações de artigos e resenhas na área
de Ciência da Educação, reservando-se o direito de publicar ou não o material
espontaneamente enviado à redação.

RBHM - Revista Brasileira de
História da Matemática
an international journal on the
History of Mathematics

http://www.rbhm.org.br/
Versão eletrônica da Revista Brasileira de História
da Matemática (RBHM),
publicada pela Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat).
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/

Educação e Pesquisa
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Educação e Pesquisa é uma revista trimestral da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo, que aceita, para publica ção, artigos inéditos na área
educacional resultantes de pesquisa de caráter teórico ou empírico, bem como
revisões da literatura de pesquisa educacional. Tem sido editada
ininterruptamente desde 1975, originalmente como Revista da Faculdade de
Educação e com o título atual desde 1999.
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/encitec

Ensino de Ciências e Tecnologia em
Revista - ENCITEC
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O periódico Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista é um periódico
científico eletrônico, vinculado ao Programa de Pós -Graduação em Ensino
Cientifico e Tecnológico (PPGEnCT), que tem como fi nalidade a publicação de
trabalhos que apresentem contribuições originais, t eóricas ou empíricas,
relacionadas ao Ensino de Ciências, Matemática, Tecnologia, Saúde e áreas
afins.
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Item

Título

Sinopse
http://www.grupoemfoco.com.br/emfoco/
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EMFOCO Educação Matemática em
Foco

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática tendo reuniões
quinzenais, com pautas pré-definidas. Nessas reuniões são promovidos ciclos
de estudos de textos atuais da Educação Matemática, dos conteúdos
matemáticos e suas aplicações, bem como a organizaç ão de palestra, oficinas,
cursos, e seminários.
http://pgsskroton.com.br/seer//index.php/JIEEM
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Jornal Internacional de Estudos em
Educação Matemática

O Jornal Internacional de Estudos em Educação Matem ática – JIEEM é uma
publicação aberta no campo da Educação Matemática. Nosso objetivo é a
publicação de artigos que reflitam pesquisas em Edu cação Matemática,
observando tanto a variedade de temas quanto as diferentes metodologias
adotadas.
http://prc.ifsp.edu.br/ojs/index.php/cienciaeensino/index
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Alexandria: Revista de Educação em
Ciência e Tecnologia

ALEXANDRIA é uma publicação do Programa de Pós-Grad uação em Educação
Científica e Tecnológica da UFSC. Seu objetivo principal é a divulgação de
trabalhos de pesquisa na área de ensino de ciênciase matemática.
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/index
A Revista EDUCAÇÃO: Teoria e Prática é uma publicaç ão quadrimestral do
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EDUCAÇÃO: Teoria e Prática

Quadrante

Departamento de Educação/IB e do Programa de Pós-Gr aduação em Educação,
da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP/Campus
de Rio Claro. Constitui-se em importante instrumento para o diálogo crítico e
discussão entre professores, pesquisadores, especia listas em educação e alunos
que, ao longo de sua existência.
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=4820&opcion=1
A Quadrante, Revista Teórica de Investigação é uma publicação periódica da
Associação de Professores de Matemática especialmente vocacionada para
estimular o intercâmbio de ideias e experiências, divulgando trabalhos
relacionados com a investigação em ensino e aprendi zagem da Matemática, e
pretende em especial, contribuir para debates entre a pluralidade de linhas de
pensamento que atravessam a Educação Matemática. Esta revista publica
artigos sobre temas técnicos, metodológicos, empíricos ou históricos
relacionados com todas as áreas da Educação Matemática.
http://www.facitec.br/revista/matematica
Dispõe conhecimentos acadêmicos referentes ao curso de matemática com
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Revista Eletrônica de Matemática

temas transversais que visam contribuir com a formação integral do indivíduo.
O espaço oferece material auxiliar e informações co nstantes sobre o curso
através de publicações de Artigos, livros, Relatos, avisos entre outros.
http://www2.fc.unesp.br/revistacqd/

Revista Eletrônica Paulista de
Matemática
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Nosso objetivo é incentivar a publicação em Matemática, divulgando novas
ideias, disseminando na comunidade matemática
os pensamentos de
professores e alunos que compartilham conosco o gosto por esta ciência .
Queremos que esta seja uma revista diferenciada das demais, além de ser
totalmente virtual também é uma revista sem uma área específica, ou seja, um
artigo em Educação, Matemática Aplicada ou Matemática Pura serão bem
vindos.
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Item

Título

Sinopse
http://matematicajatai.com/?q=REMAT
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REMat - Revista Eletrônica de
Matemática

Textos em nível de graduação nas áreas de Matemática, Matemática Aplicada,
Educação Matemática e áreas afins.
http://www.gente.eti.br/revistas/index.php/emteia
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Em Teia | Revista de Educação
Matemática E Tecnológica
Iberoamericana

Revista de Produção Discente em
Educação Matemática

A Revista científica eletrônica EM TEIA - Revista d e Educação Matemática e
Tecnológica Iberoamericana é um periódico quadrimes tral, vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e
Tecnológica EDUMATEC do Centro de Educação da Universidade Fede ral de Pernambuco.
A Revista tem por objetivo divulgar pesquisas científicas concluídas na área de
Educação Matemática e Tecnológica e áreas conexas. Constitui-se em um
espaço de socialização de estudos, favorecendo a in terlocução entre
pesquisadores em relação às problemáticas no campo da Educação Matemática
e Tecnológica tendo como eixo o debate contemporâne o dessas áreas.
http://revistas.pucsp.br/index.php/pdemat
Esta revista é uma publicação eletrônica de acesso
aberto e tem por objetivo
oferecer um espaço para circulação de trabalhos des envolvidos por estudantes
de pós-graduação em Educação Matemática. Ela é dedi cada ao leitor
interessado em acompanhar as pesquisas (“work in pr ogress”) que são
desenvolvidas por discentes desta área de conhecimento.
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http://www.labem.uff.br/
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Labem – Laboratório dee Educação
Matemática

O Laboratório de Educação Matemática – LABEM – é um espaço que articula
professores de Matemática de diferentes níveis e modalidades de ensino,
licenciandos de Matemática, estudantes de Pedagogia, profissionais da área de
Educação, Matemática, Educação Estatística e Educaç ão Matemática.
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/index

20

Revista Paranaense de Educação
Matemática

A Revista Paranaense de Educação Matemática é uma publicação semestral
vinculada ao Curso de
Matemática da Universidade Estadual do
Paraná/Câmpus de Campo Mourão, do Grupo de Pesquisa em Educação
Matemática de Campo Mourão – GPEMCAM – e do Grupo d e Educação
Matemática e as Tecnologias da Informação e Comunicação – GEMTIC.
http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima

Revista de Ensino de Ciências e
Matemática
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A Revista de Ensino de Ciências e Matemática (REnCiMa) é uma publicação
eletrônica semestral, do Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências e
Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, destinada a divulgar trabalhos
previamente arbitrados e que abordem, preferencialmente, resultados de
pesquisas e experiências didáticas que tenham comofoco a sala de aula e que
visem aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem de conteúdos
científicos.
http://revistas.pucsp.br/emp

EMP - Educação Matemática
Pesquisa.
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A revista

Educação Matemática Pesquisa, do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da PUC-SP, de regularidade
quadrimestral, tem o objetivo de constituir-se em um espaço de divulgação
científica da área, em âmbito internacional.

