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CATÁLOGO DE PERIÓDICOS ON LINE DO CURSO DE INFORMÁTICA

1.
Revista Eletrônica de Sistemas de

Informação

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/59/revista-eletronica-de-
sistemas-de-informacao

A Revista Eletrônica de Sistemas de Informação - RESI visa
a ampliar os conhecimentos em Sistemas de Informação 
mediante a publicação de artigos acadêmicos revisados por 
pares, incluindo análises teóricas e teórico-empíricas, 
resenhas de livros e outros tipos de comunicados e relatórios 
de pesquisa, com foco especial no uso da computação e 
tecnologias de informação e comunicação pelas organizações 
e sua influência sobre elas e sobre a sociedade. 

Classificação na CAPES/QUALIS: B5

2. Revista de Sistemas de Informação

http://www.fsma.edu.br/si/sistemas.html

A Revista de Sistemas de Informação da Faculdade 
Salesiana Maria Auxiliadora (ISSN 1983-5604) se apresenta 
como um veículo científico para a promoção do conhecimento 
na área de informática, especialmente o conhecimento 
aplicado que promova o desenvolvimento regional e nacional.

Sua editoração e publicação no formato eletrônico possibilitam
a  divulgação  da  produção  acadêmica,  transcendendo  os
limites  geográficos  e  promovendo  a  democratização  da
informação. E ainda, rumo ao ambiente da inclusão digital, a
rede  eletrônica  de  comunicação  possibilita  a  veiculação  de
informações  de  modo  ágil  e  abrangente,  correspondendo
integralmente aos nossos anseios de crescimento.

3. Revista Gestão da Tecnologia

http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem

JISTEM - Journal of Information Systems and Technology 
Management

Revista da Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. É 
um jornal on line internacional de acesso livre que promove o 
estudo de sistemas de informação e gestão de tecnologia. 
Publicado a cada quatro meses.

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/59/revista-eletronica-de-sistemas-de-informacao
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/59/revista-eletronica-de-sistemas-de-informacao
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem
http://www.fsma.edu.br/si/sistemas.html
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4. Revista Diversa – Tecnologia UFMG

http://www.ufmg.br/online/diversa/

Diversa é uma revista da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Não se trata de uma publicação científica, mas de algo
diverso que, abordando a produção de conhecimento, o ensino
e a extensão realizados pela Universidade.

5. ISYS – Revista Brasileira S.I

http://seer.unirio.br/index.php/isys

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. 
Publica-se um número anualmente, contendo artigos, 
pesquisas, relatos sobre trabalhos em andamento, resumos de
teses e resenhas.

6.
RISTI – Revista Ibérica de Sistemas e

Tecnologia de Informação

http://ojs.academypublisher.com/index.php/risti/index

A RISTI – Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologia de 
Informação é um periódico científico, propriedade da AISTI 
( Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação), que foca a investigação e a aplicação prática 
inovadora do domínio dos sistemas e tecnologias de 
informação. É um periódico semestral que publica artigos 
originais e inovadores, publica em versão eletrônica (on line) e 
versão impressa. A versão eletrônica é de livre acesso.

7. Revista Conecta
http://www.revistaconecta.com/

8.
Revista Brasileira de Redes de

Computadores e Sistemas Distribuídos

http://portalsbc.org.br/?
module=Public&action=PublicationObject&subject=0&publicati
onobjectid=211

Classificação na CAPES/QUALIS: B5

http://portalsbc.org.br/?module=Public&action=PublicationObject&subject=0&publicationobjectid=211
http://portalsbc.org.br/?module=Public&action=PublicationObject&subject=0&publicationobjectid=211
http://portalsbc.org.br/?module=Public&action=PublicationObject&subject=0&publicationobjectid=211
http://www.revistaconecta.com/
http://ojs.academypublisher.com/index.php/risti/index
http://seer.unirio.br/index.php/isys
http://www.ufmg.br/online/diversa/
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9.
Revista de Tecnologia UNIFOR

http://www.unifor.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=312&Itemid=640

A Revista Tecnologia é uma publicação com periodicidade 
semestral, cuja missão é divulgar o conhecimento tecnológico 
e científico nas áreas de Arquitetura, Informática, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, 
Engenharia de Telecomunicações e demais ciências afins.

10.
The Collection of Computer Science

Bibliographies

http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/

É uma coleção de bibliografias de literatura científica em 
ciência da computação de diversas fontes, cobrindo a maioria 
dos aspectos da ciência da computação. As bibliografias são 
atualizados semanalmente de seus locais originais de tal forma
que você sempre vai encontrar as versões mais recentes aqui.

 

11.
ACM – Association for Computing

Machiner

http://acm.org

ACM, a maior sociedade de bibliografias de literatura científica,
oferece recursos para o avanço da computação como 
umaciência e uma profissão. Oferece Biblioteca do Campo da 
computação digital aos seus membros e os profissionais de 
computação com algumas publicações.

12. IEEE – Computer Society

http://computer.org/portal/site/ieeecs/index.jsp

O IEEE - Computer Society é um repositório do  profissional 
da computação, incomparável para a inspiração de tecnologia 
da informação e colaboração, com informações avançadas no 
mundo da computação de fácil acesso, são fontes em que os 
profissionais de computação confiar. Contém ampla variedade 
de publicações, conferências técnicas, e biblioteca digital 
padrões para as práticas profissionais. 

Classificação na CAPES/QUALIS: A1

13. PYTHON para Desenvolvedores

http://ark4n.wordpress.com/python

E-Book (segunda edição (ISBN 978-85-909451-1-6, 360 
páginas) é baseada na versão 2.6 do Python). 

http://ark4n.wordpress.com/python
http://computer.org/portal/site/ieeecs/index.jsp
http://acm.org/
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/
http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=312&Itemid=640
http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=312&Itemid=640


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS

BIBLIOTECA JOSÉ DE MORAES

14. The JAVA Tutorial 

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

Contempla tutoriais de Java, guias práticos para 
programadores que desejam usar a linguagem de 
programação Java para criar aplicações. Incluem centenas de 
exemplos de trabalho, e de aulas.

15. J2EE Tutorial 

http://java.sun.com/j2ee/learning/tutorial/index.html

Plataforma com informações básicas sobre História do Oracle. 
Disponibiliza links essenciais, desenvolvedores, e tecnologias.

16.
Revista Brasileira de Informática na

Educação

http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie

Revista Brasileira de Informática na Educação - RBIE é 
uma publicação mantida pela   Comissão Especial de 
Informática na Educação (CEIE) da Sociedade Brasileira de 
Computação em parceria com pesquisadores e universidades 
do país e do exterior. 

Classificação na CAPES/QUALIS: B5

17.
Informática na Educação: Teoria &

Prática

http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/;

Informática na educação: teoria & prática é um periódico 
científico editado pelo programa de Pós-Graduação em 
Informática na Educação, do Centro Interdisciplinar de Novas 
Tecnologias na Educação-CINTED, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Publicado desde 1998, privilegia 
perspectivas interdisciplinares de natureza regional,nacional e 
internacional. Publicam-se dois números anualmente com 
artigos, pesquisas, relatos sobre trabalhos em andamento, 
resumos de teses e resenhas.

18.
Rede EDUTEC.NET

http://www.edutecnet.com.br/

É um espaço virtual voltado para a aprendizagem colaborativa,
através da Internet, na área da Educação. Nesse espaço, 
pessoas interessadas em Educação (EDU), através da 
Tecnologia (TEC) formam uma Rede (NET).

19. REIC – Revista Eletrônica de Iniciação
Científica 

http://seer.ufrgs.br/reic

A Revista Eletrônica de Iniciação Científica – REIC é um 
periódico que publica artigos técnico-científicos produzidos por
alunos de graduação das áreas de computação e informática. 
A periodicidade do periódico é trimestral, e as edições são 
publicadas nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

http://seer.ufrgs.br/reic
http://www.edutecnet.com.br/
http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/
http://www.ceie.org.br/
http://www.ceie.org.br/
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie
http://java.sun.com/j2ee/learning/tutorial/index.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
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Classificação na CAPES/QUALIS: C 

20.
JBCS – Journal of the Brazilian

Computer Society

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-
6500&Ing=pt&nrm=iso

Jornal da Sociedade Brasileira de Computação - é uma 
publicação trimestral oficial da Sociedade Brasileira de 
Computação. Publicado desde 1994, a revista resulta da 
anterior RBC: Revista Brasileira de Computação. O seu 
objetivo é publicar trabalhos originais de pesquisa, servindo 
como um fórum para disseminar pesquisas inovadoras em 
todos os aspectos da ciência da computação. As prioridades 
da revista são de qualidade e atualidade.

Classificação na CAPES/QUALIS: B2

21. Computação Brasil 

http://sbc.org.br/publicacoes-2/298-computacao-brasil

A revista Computação Brasil - CB é a publicação jornalística 
da Sociedade Brasileira de Computação. São abordados 
temas relacionados à Tecnologia da Informação, Ensino 
Superior em Computação e Informática, Sociedade da 
Informação e políticas públicas para o setor de Informática, 
contemplando assim toda a comunidade acadêmica. 

22.
Revista de Informática Teórica e

Aplicada 

http://seer.ufrgs.br/rita/

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. 

Classificação na CAPES/QUALIS: B5

http://www.ufrgs.br/
http://seer.ufrgs.br/rita/
http://sbc.org.br/publicacoes-2/298-computacao-brasil
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-6500&Ing=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-6500&Ing=pt&nrm=iso
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23. Revista Letras

http://www.revistaletras.ufpr.br/

Periódico acadêmico semestral (a partir de 2011) voltado para 
as áreas de linguística, literatura e letras em geral.

Classificação na CAPES/QUALIS: A2

24.
Revista Holos

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS

A HOLOS é uma publicação online do Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN) que tem como objetivo publicar 
artigos que contribuam para o estudo de temas 
interdisciplinares. O periódico recebe contribuições em 
português, inglês e espanhol. 

Classificação na CAPES/QUALIS: C

25. Computers and Education

http://journals.elsevier.com/computers-and-education/

Revista técnica baseada em fórum interdisciplinar, para a 
comunicação, no uso de todas as formas de computação na 
área social e tecnológica com carater significativo para a 
tecnologia de computação e de comunicação e seus impactos 
nos aspectos da cognição, educação e formação, do ensino.

Classificação na CAPES/QUALIS: B1

26. Informs Journal on Computing http://www.informs.org/Pubs/IJOC

O jornal da Computação - IJOC publica artigos na intersecção 
de pesquisa operacional (OR) e Ciência da Computação (CS). 
Em sua maioria são de pesquisas originais, mas também inclui
reportagens, resenhas e comentários.

Classificação na CAPES/QUALIS: B1

27. Informatics in Education 

http://www.mii.lt/informatics_in_education

É um jornal que fornece um fórum internacional para 
apresentar os mais recentes resultados de pesquisas originais 
e desenvolvimentos nas áreas de informática (informática ou 
computação, bem depende terminologia utilizada em 
diferentes países) e educação. A revista vai promover fazendo 
contatos entre os pesquisadores em informática e educadores 
práticos, tanto nos países bálticos e que na Europa Central e 
Oriental, onde uma metodologia distinta do ensino e da 
informática de aprendizagem foi desenvolvido e é de grande 
interesse.Informática na Educação é publicada 
semestralmente (em abril e outubro). 

Classificação na CAPES/QUALIS: B4

http://www.mii.lt/informatics_in_education
http://www.informs.org/Pubs/IJOC
http://journals.elsevier.com/computers-and-education/
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS
http://www.revistaletras.ufpr.br/
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28. Expert Systems With Applications 

http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-
applications/ 

Revista Internacional cujo foco é a troca de informações 
relativas a sistemas especialistas e inteligente aplicada na 
indústria, governo e universidades em todo o mundo. Visa  
publicar trabalhos relativos ao projeto, desenvolvimento, tese, 
implementação e/ou gestão de perito e sistemas inteligentes e,
tamém para fornecer orientações práticas no desenvolvimento 
e gestão desses sistemas. A revista publicará artigos de 
especialistas em tecnologia de sistemas inteligentes e 
aplicações nas áreas, gestão do conhecimento, dados e 
mineração de texto, multimídia, de mineração de algoritmos 
entre outros.

Classificação na CAPES/QUALIS: A2

29. Evolutionary Computation

http://www.mitpressjournals.org/loi/evco

Apresenta um fórum internacional para facilitar e melhorar o 
intercâmbio de informações entre os pesquisadores envolvidos
em ambos os aspectos teóricos e práticos de sistemas 
computacionais. A revista publica os desenvolvimentos 
teóricos e práticos de sistemas computacionais, com particular 
ênfase em algoritmos evolutivos (Eas), inclui, mas não limitado
a algoritmos genéricos (Ags), estratégias de evolução (SEE) 
de programação, evolutiva (EP), a programação genérica 
(GP), classificador de sistemas (CSS), e outras técnicas de 
computação.

Classificação na CAPES/QUALIS: A2

30. Operations Research

http://www.informs.org/Pubs/OR

Visa publicar artigos que representam a verdadeira 
abrangência das metodologias e aplicações que definem 
nosso campo. Ele serve toda a comunidade de pesquisa 
Operações incluindo profissionais, pesquisadores, educadores 
e estudantes.

31. Annals of Operation Research http://www.springerlink.com/content/0254-5330

Publica artigos originais revisados por especialistas que lidam 
com aspectos-chave de pesquisa de operações, incluindo 
teoria, prática e computação. A revista publica artigos 
completos de pesquisa, notas curtas, exposições e pesquisas, 
relatórios sobre estudos computacionais e estudos de caso 
que apresentam aplicações práticas novas e inovadoras.Além 
das questões regulares, a revista publica volumes especiais 
periódicos que incidem sobre campos definidos de pesquisa 
de operações, que vão desde o altamente teórica à algorítmica
a aplicada.

http://www.springerlink.com/content/0254-5330
http://www.informs.org/Pubs/OR
http://www.mitpressjournals.org/loi/evco
http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications/
http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications/
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Classificação na CAPES/QUALIS: A2

32.
European Journal of Operational

Research

http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-
operational-research/

Publica alta qualidade, artigos originais que contribuam para a 
metodologia de pesquisa operacional (OR) e à prática de 
tomada de decisão. O EJOR contém os seguintes tipos de 
documentos: Comentários, Aplicações Inovadoras, 
Documentos teoria e Metodologia, apresentando resultados de
pesquisas originais, Comunicações breves.

Classificação na CAPES/QUALIS: A1

33. Revista Iberoamericana de Educación 

http://rieoei.org/index.php

É uma publicação científica do Centro de Altos Estudos da 
Organização dos Estados Ibero-americanos (CAEU / OEI), a 
cada quatro meses, que inclui as avaliações mais importantes 
de questões educacionais e experiências inovadoras.

Classificação na CAPES/QUALIS: A1
 

34.
Journal of Education, Informatics and

Cybernetics

http://www.journaleic.com/

JEIC objetiva reunir e divulgar pesquisas originais, reflexões e 
opiniões em Educação e suas relações bidirecionais com a 
informática e cibernética.

35.
International Journal of Artificial

Intelligence in Education

http://www.iaied.org/journal/

O Jornal Internacional de Inteligência Artificial na Educação 
(IJAIED) é o jornal oficial da Sociedade Internacional AIED. 
IJAIED publica artigos e outros itens relacionados com a 
aplicação de técnicas de inteligência artificial e conceitos para 
o projeto de sistemas de apoio à aprendizagem. 

Classificação na CAPES/QUALIS: B1

36. ABMES Cardernos http://www.abmes.org.br/abmes/

Publicação da Associação Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (ABMES) publicará trabalhos sobre temas e 
questões de interesse específico das instituições de ensino 
superior associadas, os quais deverão ser submetidos á 
aprovação da Diretoria da ABMES.

http://www.abmes.org.br/abmes/
http://www.iaied.org/journal/
http://www.journaleic.com/
http://rieoei.org/index.php
http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research/
http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research/
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37.
Tendências em Matemática Aplicada e

Computacional 

http://sbmac.org.br/tema/

Tem como objetivo principal publicar trabalhos completos e 
originais, nas áreas de Matemática Aplicada e Computacional. 
É uma publicação quadrimestral e uma das finalidades da 
série é servir como veículo da publicação de números 
especiais contendo artigos sobre temas de interesse dos 
associados da SBMAC. A cada dois anos pelo menos um 
número é dedicado à publicação de trabalhos completos 
selecionados a partir daqueles apresentados nos Congressos 
de Matemática Aplicada e Computacional.

Classificação na CAPES/QUALIS: B5

http://sbmac.org.br/tema/
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