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ENCERRAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA REVISTA METÁFORA 

EDUCACIONAL – 2 de dezembro de 2017 

 

 

O objetivo do projeto de editoria do periódico científico “Revista Metáfora 

Educacional (ISSN 1809-2705) – versão on-line” (em execução desde 2005) (Linha de 

pesquisa Bio-Tanato-Educação. Sublinha de pesquisa: Divulgação Científica) foi instaurar 

um espaço de divulgação de trabalhos científicos nas áreas do conhecimento Biologia, 

Tanatologia e Educação e suas interfaces epistêmicas. 

Conclui-se o projeto de editoria da “Revista Metáfora Educacional (ISSN 1809-2705) 

– versão on-line” (2005-2017) com os seguintes resultados: 

 

 

1 Indexação 

 

 

1.1 Nacional 

 

GeoDados - http://geodados.pg.utfpr.edu.br 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) - classificação 

QUALIS (quadriênio 2013-2016 - 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaC

onsultaGeralPeriodicos.jsf): 

 

Ciências Biológicas: Biodiversidade (C) 

Ciências Biológicas: Ciências Biológicas II (C) 

Ciências da Saúde: Saúde Coletiva (B5) 

Ciências Humanas: Educação (B3) 

Ciências Humanas: História (B5) 

http://geodados.pg.utfpr.edu.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


Ciências Humanas: Psicologia (B3) 

Ciências Humanas: Sociologia (B4) 

Linguística, Letras e Artes: Letras/Linguística (B3) 

Multidisciplinar: Ciências Ambientais (B4) 

Multidisciplinar: Ensino (B2) 

Multidisciplinar: Interdisciplinar (B3) 

 

1.2 Internacional 

 

CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos en América 

Latina y el Caribe) - http://www.crefal.edu.mx 

DIALNET (Universidad de La Rioja) - http://dialnet.unirioja.es 

GOOGLE SCHOLAR – http://scholar.google.com.br 

IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa. Base de Datos 

sobre Educación Iberoamericana) - http://iresie.unam.mx 

LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal) - http://www.latindex.unam.mx 

REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) – http://www.rebiun.org 

 

 

2 Publicações 

 

 

As publicações (http://www.valdeci.bio.br/revista.html) da Revista Metáfora 

Educacional (ISSN 1809-2705) – versão on-line totalizaram vinte e um números: n. 1 (jan. – 

jun. 2005), jun./2005 - Formação de Professores e Prática Docente (quatro artigos); n. 2 (jul. 

– dez. 2005), dez./2005 - Estágio Supervisionado (sete artigos); n. 3 (jan. – jun. 2006), 

jun./2006 - Teses, Dissertações e Monografias (uma dissertação e uma tese); n. 4 (jul. – dez. 

2006), dez./2006 - Identidade Profissional (quatro artigos); n. 5 (jan. – dez. 2007), dez./2007 - 

Memorial Docente (dois memoriais); n. 6 (jan. – jun. 2009), jun./2009 - Interfaces Formativas 

(quatro artigos); n. 7 (jul. – dez. 2009), dez./2009 – Re-alianças (quatro artigos); n. 8 (jan. – 

jun. 2010), jun./2010 – Tessituras (cinco artigos); n. 9 (jul. – dez. 2010), dez./2010 – 

Currículos (oito artigos); n. 10 (jan. – jun. 2011), jun./2011 – Cultura Humanística (dez 

artigos); n. 11 (jul. – dez. 2011), dez./2011 – Produção do Conhecimento e Divulgação 

Científica (dois artigos); n. 12 (jan. – jun. 2012), jun./2012 – Teia Epistêmica (oito artigos); 

n. 13 (jul. – dez. 2012), dez./2012 – Diálogos Formativos (onze artigos); n. 14 (jan. – jun. 

2013), jun./2013 – Reflexões Formativas (três artigos); n. 15 (jul. – dez. 2013), dez./2013 – 

Ensino (dezesseis artigos); n. 16 (jan. – jun. 2014), jun. /2015 – Ensino de Matemática 

(quatro artigos); n. 17 (jul. – dez. 2014), jun./2015 – Ensino de Ciências (quatro artigos); n. 

18 (jan. – jun. 2015), jun./2015 – Gênero, Saberes e Formação de Professores (quatro 

artigos); n. 19 (jul. – dez. 2015), dez./2015 – Movimento Epistemológico (quatorze artigos); 

http://www.crefal.edu.mx/
http://dialnet.unirioja.es/
http://scholar.google.com.br/
http://iresie.unam.mx/
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.rebiun.org/


n. 20 (jan. - jun. 2016), jun./2016 – Pesquisas (cinco artigos); e n. 21 (jul. - dez. 2016), 

dez./2016 – Educação em Movimento (treze artigos). 
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