
PERIODICOS SERVIÇO SOCIAL

EDUCAÇÃO E PESQUISA 
Educação e Pesquisa é uma publicação quadrimestral da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo FEUSP. Publicada desde 1975, a revista aceita artigos em 
português, francês, espanhol e inglês. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/revistas/ep/paboutj.htm

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
Planejada como instrumento de incentivo à pesquisa acadêmica e ao amplo debate sobre o 
ensino, nos seus diversos prismas, a revista aceita colaborações de artigos e resenhas na 
área de Ciência da Educação. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
A Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), de periodicidade quadrimestral, é publicada 
desde junho de 1986 pela ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Ciências Sociais. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso

SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE
Dar visibilidade à produção acadêmica e profissional de assistentes sociais e de 
pesquisadores de áreas afins, bem como contribuir com o debate e o aprofundamento crítico 
e analítico da teoria social, enfocando, preferencialmente, temas que dizem respeito à 
realidade brasileira e latino-americana.. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=iso

REVISTA DE SAÚDE PUBLICA 
A partir das experiências desenvolvidas no Centro de Saúde Experimental da Barra Funda, 
São Paulo (Brasil), foram definidas quatro funções básicas do serviço social em uma unidade 
sanitária expermiental: função de serviços de atendimento direto à clientela, função 
administrativa, função de ensino e aperfeiçoamento profissional e função de pesquisa. 
Juntamente à especificação de suas funções procurou-se determinar seus objetivos e 
atividades, bem como atribuições do Assistente Social e do Auxiliar Social.
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-89101976000200007
&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt

REVSITA KATÁLYSIS
Este artigo aponta elementos sobre o debate a respeito das propostas relativas à 
proteção social que vêm sendo delineadas no contexto dos blocos econômicos e 
das contradições da globalização neoliberal
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract&pid=S1414-49802006000200007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt

SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE
A partir da polêmica teórica e política sobre a relação entre marxismo e 
psicanálise, inauguradao pela perspectiva crítica da Escola de Frankfurt, e 
tomando como referência o debate acadêmico e o exercício profissional do Serviço 
Social contemporâneo em que a temática da subjetividade vem se apresentando 
com forte conteúdo psicologista, o artigo propõe-se a contribuir na superação do 
tradicionalismo colocando a temática na agenda ética, política e acadêmica no 
cenário profissional.
ACESSO: 
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http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract&pid=S0101-66282010000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt

SOCIEDADE E ESTADO
Publicar trabalhos originais relacionados às Ciências Sociais.
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6992
&lng=pt&nrm=iso

ORGANIZAÇÃO E SOCIEDADE
A revista Organizações & Sociedade (O&S) é uma publicação trimestral, que tem 
como principal propósito disseminar pesquisas no campo dos Estudos 
Organizacionais e trabalhos de outras áreas que dialoguem e possuam claras 
implicações sobre as organizações. Acolhendo trabalhos de amplo espectro 
epistemológico, assim como que tangenciem o mainstream em Administração, a 
O&S veicula contribuições com alta consistência teórica e elevado rigor 
metodológico. São bem-vindos artigos sobre organizações públicas, privadas e do 
terceiro setor, e que articulam dialeticamente as organizações no contexto da 
sociedade contemporânea..
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-9230
&lng=pt&nrm=iso

REVISTA DE ECONOMIA PÓLITICA
Publicar trabalhos sobre teoria econômica e ciência política, teóricos e aplicados, 
que envolvam Estado e mercado
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3157
&lng=pt&nrm=iso

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO
Estimular e difundir a produção brasileira e internacional no campo da Demografia 
e População e Desenvolvimento Sustentável e propiciar o diálogo entre este 
campo e áreas afins.
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3098
&lng=pt&nrm=iso

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA PÓLITICA
Publicar artigos originais de Ciência Política e de Relações Internacionais de alta 
qualidade, de modo a ampliar o intercâmbio de idéias com a comunidade 
internacional de ciência política.
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-3821
&lng=pt&nrm=iso

REVISTA AMBIENTE E SOCIEDADE
Questões do ambiente e ciências sociais, com foco interdisciplinar.
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=
1414-753X&lng=pt&nrm=iso

REVISTA CEDEC
Dedica a fomentar uma reflexão que ofereça fundamentos para o debate em 
profundidade de questões substantivas da atualidade. Na análise de políticas 
públicas, se enfatiza seu caráter público, e na análise do panorama internacional, 
se enfatiza a posição do Brasil.
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ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445
&lng=pt&nrm=iso

REVISTA SEQUÊNCIA
Publicar artigos e resenhas, todos inéditos, vinculados à área temática de Teoria 
Crítica do Direito, com ênfase no constitucionalismo contemporâneo.
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2177-7055
&lng=pt&nrm=iso

SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE
Dar visibilidade à produção acadêmica e profissional de assistentes sociais e de 
pesquisadores de áreas afins, bem como contribuir com o debate e o aprofundamento crítico 
e analítico da teoria social, enfocando, preferencialmente, temas que dizem respeito à 
realidade brasileira e latino-americana.. 
ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=iso

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA
Realizar metassíntese da literatura sobre os principais conceitos e práticas 
relacionados à educação permanente em saúde.
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?
script=sci_abstract&pid=S0034-89102014000100170&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt

REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA
A Revista Brasileira de Epidemiologia tem por finalidade publicar Artigos Originais 
e inéditos, inclusive de revisão crítica sobre um tema específico, que contribuam 
para o conhecimento e desenvolvimento da Epidemiologia e ciências afins.
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=
1415-790X&lng=pt&nrm=iso

EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL
Difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, de 
prevenção e de controle de doenças e agravos de interesse da Saúde Pública, 
visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2237-9622
&lng=pt&nrm=iso

EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL
Difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, de 
prevenção e de controle de doenças e agravos de interesse da Saúde Pública, 
visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=2237-9622
&lng=pt&nrm=iso

CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA
Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas considerados 
relevantes para a Saúde Coletiva.
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123
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&lng=pt&nrm=iso

CADERNO DE SAÚDE PÚBLICA
Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em geral 
e disciplinas afins, como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e 
controles de vetores, saúde ambiental, políticas públicas e planejamento em 
saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras.
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=
0102-311X&lng=pt&nrm=iso

SALUD COLECTIVA
Difundir artigos originais e inéditos em espanhol que contribuam para o estudo do 
processo saúde-doença-atenção-cuidado (PSEAC). Seu propósito é propiciar um 
espaço editorial em acesso aberto (Open Acess), para o pensamento crítico sobre 
o social, a qualidade científica, o rigor metodológico e a abertura multidisciplinar.
ACESSO: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-8265
&lng=pt&nrm=iso
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