
PARECER- Lista de assinaturas de periódicos livres e pagos recomendados pelo curso

O Núcleo Docente Estruturante - Engenharia de Alimentos - Facfan - UFMS recomenda

a seguinte listagem periódicos livres e pagos, que podem ser acessados pelos discentes via

portal periódicos CAPES, usando o domínio UFMS:

*Journal of Food Engineering

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-food-engineering

QUALIS A1 – O periódico publica artigos de pesquisas e de revisão sobre quaisquer assuntos

relacionados à interface alimentos/engenharia, incluindo temas como: Propriedades de

engenharia de alimentos, física e físico-química de alimentos; processamento, instrumentação,

controle, embalagem, armazenamento e distribuição; aspectos de engenharia no

desenvolvimento e produção de novos alimentos e de serviços de alimentação; operação de

processos alimentares, instalações e equipamentos; economia da engenharia de alimentos,

incluindo a economia de processos alternativos.

*Food and Bioprocess Technology

https://www.springer.com/journal/11947/

QUALIS A1 – O periódico publica artigos relacionados à pesquisas experimentais ou teóricas

que tenham potencial para a indústria de alimentos, atuando na melhoria e eficiência dos

processos, contribuindo com a qualidade do produto e extensão da vida útil de produtos

frescos e processados.

*Innovative Food Science and Emerging Technologies

https://www.sciencedirect.com/journal/innovative-food-science-and-emerging-technologies

QUALIS A1 – O periódico publica pesquisas e artigos de revisão relacionados aos principais

avanços em engenharia, tecnologia e ciência de alimentos, relacionados à tecnologias

emergentes de conservação, segurança, sustentabilidade e inovação.

*Drying Technology

https://www.tandfonline.com/journals/ldrt20

QUALIS A2 – O periódico publica pesquisas internacionais sobre ciência e tecnologia e os

aspectos de engenharia de secagem e desidratação, incluindo modelagem matemática e

dimensionamento de equipamentos e processos.

*Journal of Food Processing and Preservation

https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/journal/17454549

QUALIS A4 – O periódico publica pesquisas fundamentais e aplicadas relacionadas ao

processamento e conservação de alimentos, com enfoque em pesquisas, comércios e

indústrias. Além disso, apresenta tópicos importantes sobre as atuais políticas econômicas e

regulatórias e seus efeitos no processamento e conservação dos alimentos.

*Journal of Food Process Engineering

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454530



QUALIS B1 – O periódico publica pesquisas originais sobre aplicações de princípios de

engenharia e conceitos de física para alimentos e processos, com ênfase em simulação de

processos, incluindo modelos matemáticos para descrição de processos e ampliação de escala.

*Posharvest Biology and Technology

https://www-sciencedirect.ez51.periodicos.capes.gov.br/journal/postharvest-biology-and-tech

nology

QUALIS A1 - O periódico dedica-se exclusivamente à publicação de artigos originais, artigos de

revisão e artigos de fronteira sobre pesquisa biológica e tecnológica pós-colheita de culturas

hortícolas, incluindo frutas, legumes, uvas, flores, chá e nozes.

*Revista Brasileira de Fruticultura

https://www.scielo.br/j/rbf/grid

QUALIS B1 - O periódico destina-se à publicação de artigos técnicos científicos e comunicações

científicas na área de fruticultura, referentes a resultados de originais inéditos, redigidos em

português, inglês e espanhol.

*Gestão e Produção

https://www.gestaoeproducao.com/

QUALIS B1 - Gestão & Produção é uma publicação direcionada principalmente para áreas de

Gestão, Estratégia Organizacional, Qualidade, Planejamento e Controle da Produção, Logística,

Pesquisa Operacional e Organização do Trabalho.

*Food Packaging and Shelf Life

https://www.sciencedirect.com/journal/food-packaging-and-shelf-life

QUALIS A2 - Periódico destinado a publicações de artigos de pesquisa originais, de revisão e

comunicações curtas na área de embalagens para alimentos.

*Food Control

https://www.sciencedirect.com/journal/food-control

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações de pesquisa originais e de revisão na área de

segurança de alimentos, sistemas antimicrobianos e micotoxinas.

*Food Research International

https://www.sciencedirect.com/journal/food-research-international

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações de pesquisa originais e de revisão na área de

ciência, tecnologia, engenharia de alimentos e nutrição.

*Current Opinion in Food Science

https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-food-science

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações de artigos de pesquisa originais, de revisão e

comunicações curtas na área de Física de Alimentos e Ciência dos Materiais; Engenharia e

Processamento de Alimentos; Toxicologia de Alimentos; Química e Bioquímica de Alimentos;

Bioprocessamento de Alimentos; Microbiologia de Alimentos; Segurança de Alimentos;

https://www-sciencedirect.ez51.periodicos.capes.gov.br/journal/postharvest-biology-and-technology
https://www-sciencedirect.ez51.periodicos.capes.gov.br/journal/postharvest-biology-and-technology
https://www.scielo.br/j/rbf/grid
https://www.gestaoeproducao.com/
https://www.sciencedirect.com/journal/food-packaging-and-shelf-life


Micologia de Alimentos; Ciências Sensoriais e Comportamento do Consumidor; Alimentos

Funcionais e Nutrição; Tecnologias ômicas; Inovações em Ciência de Alimentos.

*LWT-Food Science and Technology

https://www.journals.elsevier.com/lwt

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações inovadoras nas áreas de química de alimentos,

bioquímica, microbiologia, tecnologia e nutrição.

*Food and Chemical Toxicology

https://www.sciencedirect.com/journal/food-and-chemical-toxicology

QUALIS A1 - Periódico que publica artigos de pesquisa originais e revisões sobre os efeitos

tóxicos, em animais e humanos, de produtos químicos naturais ou sintéticos que ocorrem no

ambiente humano, com ênfase particular em alimentos, medicamentos e produtos químicos,

incluindo segurança agrícola e industrial e segurança de produtos de consumo. Áreas como

avaliação de segurança de novos alimentos e ingredientes, produtos derivados de

biotecnologia e nanomateriais estão incluídas no escopo da revista.

*Food Microbiology

https://www.sciencedirect.com/journal/food-microbiology

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações de artigos de pesquisa originais, comunicações

de pesquisa curtas e artigos de revisão que tratam de todos os aspectos da microbiologia de

alimentos.

*Journal of Agricultural and Food Chemistry

https://pubs.acs.org/journal/jafcau

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações originais de alta qualidade e de ponta

representando estudos completos e avanços de pesquisa relacionados à química e bioquímica

da agricultura e alimentos. O periódico também incentiva trabalhos com química e/ou

bioquímica como componente principal combinado com avaliação biológica, sensorial,

nutricional, e toxicológica relacionada à agricultura e alimentos.

*International Journal of Food Microbiology

https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-food-microbiology

QUALIS A1 - Periódico destinado a publicações que tratam de todos os aspectos da

microbiologia de alimentos.

Destaca-se que considerando a ampla interdisciplinaridade do curso de Engenharia de

Alimentos outros periódicos não presentes nessa lista, eventualmente, podem ser acessados

via domínio UFMS.

Para mais conteúdos acessar:

-https://www-periodicos-capes-gov-br.ez51.periodicos.capes.gov.br/index.php?; ou

-https://bibliotecas.ufms.br/files/2021/11/AcessoRemoto-ao-Portal-de-Periodicos-daCAPES.pd

f

https://www-periodicos-capes-gov-br.ez51.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://bibliotecas.ufms.br/files/2021/11/AcessoRemoto-ao-Portal-de-Periodicos-daCAPES.pdf
https://bibliotecas.ufms.br/files/2021/11/AcessoRemoto-ao-Portal-de-Periodicos-daCAPES.pdf
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