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A Faculdade Patos de Minas mantém três revistas: 

  

REVISTA PSICOLOGIA E SAÚDE EM DEBATE - http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico 

REVISTA ACTA CIENTÍFICA - Qualis B3 a B5 (Multidisciplinar) 

ACTA CIENTÍFICA PARA DOWNLOAD 

Revista Acta Científica - Volume 1 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

Revista Acta Científica - Volume 2 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

Revista Acta Científica - Volume 3 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

Revista Acta Científica - Volume 4 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

Revista Acta Científica - Volume 5 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

Revista Acta Científica - Volume 6 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

Revista Acta Científica - Volume 7 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

                                                        (Para baixar a versão completa em PDF clique aqui) - Volume VII  

Revista Acta Científica - Volume 8 (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

                                                        (Para baixar a versão completa em PDF clique aqui) - Volume VIII 
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REVISTA ALTERIDADE -  (Para baixar a revista clique aqui com o botão direito do mouse e salve) 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS (ACTA CIENTÍFICA) 

A Revista Acta Científica está recebendo artigos para análise do Conselho Editorial. A prioridade de publicações da 

Acta Científica é para artigos de professores e pesquisadores diretamente ligados à Faculdade Patos de Minas, alunos 

de Pós-Graduação da Faculdade Patos de Minas e discentes da Graduação também da Faculdade Patos de Minas. 

Mesmo assim, recebemos artigos de Pesquisadores Convidados oriundos de outras instituições. Para informações 

sobre normas de publicação clique no link abaixo. 

Revista Acta Científica - Normas para Publicação 

Para enviar artigos: 

Editor Responsável: actacientifica@gmail.com  

Maiores informações ligue: 34 3818.2300 

Portaria interna nº 003/2013 
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