1. REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO
QUALIS: A2
REAd - Revista Eletrônica de Administração, criada em 1995 e publicada pela Escola
de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de acesso livre e
gratuito, foi a primeira revista eletrônica da área na América Latina. Atualmente possui
um acervo com mais de 600 artigos publicados, os quais recebem, mais de 900
acessos semanais de leitores do Brasil e do exterior. A REAd atualmente foi
classificada como B1 na CAPES, faz parte da Coleção SciELO desde 2011 e está em
diversos outros indexadores. *Os conteúdos dos artigos publicados na REAd são de
exclusiva responsabilidade dos seus autores.
ACESSO:
http://seer.ufrgs.br/read
2. RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO
QUALIS: B1
Dissemination of research and ideas that add value to the work of scholars and
practitioners of management.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-2107&lng=en&nrm=iso

3. REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
QUALIS: B2
Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a divulgação da produção
científica em Ciências da Administração e áreas correlatas, objetivando contribuir com
a discussão e o desenvolvimento do conhecimento nestas áreas. O público-alvo é
formado por pesquisadores, professores e estudantes que desenvolvem estudos e
pesquisas sobre temas administrativos.
ACESSO:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm

4. PHILÓSOPHOS - REVISTA DE FILOSOFIA
QUALIS: B3
Revista Philósophos tem como objetivo publicar material bibliográfico inédito na área
de filosofia e promover o debate filosófico.
ACESSO:
http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos

5. ESTUDOS
QUALIS: B2
Contribuir para o desenvolvimento global das instituições mantenedoras e mantidas
associadas e defender a livre iniciativa, por meio da articulação com o governo e com
a sociedade, visando a melhoria da educação superior no país.
ACESSO:
https://abmes.org.br/missao-e-visao
6. SER
QUALIS: C2
Revista Ser é uma publicação on-line de periodicidade semestral do Ser - Núcleo de
Pesquisa em Comunicação e Cidadania da Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
orientada para a divulgação científica em torno da temática Comunicação, Cultura e
Cidadania.
ACESSO:
http://revistas.ucg.br/index.php/ser

7. EDUCAÇÃO E PESQUISA
QUALIS: C1
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

8. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE
QUALIS: B3
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
9. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
QUALIS: B1
Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), de periodicidade quadrimestral, é
publicada desde junho de 1986 pela ANPOCS - Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Ciências Sociais.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso
10. Cadernos Gestão Pública e Cidadania
QUALIS: A3
ACESSO:
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=EPEMMQTQ&Opc=57
11. Revista Brasileira de Finanças
QUALIS: A2
A Revista Brasileira de Finanças é a publicação oficial da Sociedade Brasileira de
Finanças e visa o progresso e a disseminação do conhecimento sobre finanças no
Brasil por meio da publicação de artigos técnicos em todos os campos da pesquisa em
finanças e economia financeira.
ACESSO:
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/33/revista-brasileira-de-financas
12. AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL
QUALIS: XX
You recently sent your latest group of graduates out into the world. Whether they’re
attending college, enlisting in the military, or entering the job force, these young men
and women tell a story about your district. Are they innovative problem-solvers
ACESSO:
http://www.asbj.com
13. GESTÃO.Org – Revista Eletrônica de Gestão Organizacional
QUALIS: C1
ACESSO:
http://www.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/index
14. ADM.MADE – Revista do mestrado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial

QUALIS: B3
ACESSO:
http://www.estacio.br/revistamade/edicoes.asp
15. BAR. Brazilian Administration Review
QUALIS: B2
Contribuir para o aprofundamento do conhecimento em Teoria da Administração e suas
implicações gerenciais pela publicação internacioal de relevantes trabalhos de
desenvolvimento teórico e pesquisa empírica da academia brasileira bem como de
pesquisadores de outros países.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
16. Revista de Administração Mackenzie
QUALIS: B3
A RAM é uma revista científica cuja missão é contribuir para a excelência das
atividades acadêmicas na área de conhecimento de administração de empresas e para
o desenvolvimento da ação administrativa nas organizações via divulgação de
trabalhos de pesquisa científica na forma de artigos de desenvolvimento teórico e
artigos teórico-empíricos inéditos, de qualidade e que gerem novos conhecimentos no
campo, com expressiva magnitude de contribuição.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=pt&nrm=iso
17. Revista Economia Mundial
QUALIS: B2
La REM nace en 1999 (ver la introducción del primer número ) con el objeto de difundir
la investigación científica que sobre Economía Mundial en el sentido más amplio se
estuviera realizando fundamentalmente en lengua española, aunque la revista también
está abierta a la publicación de artículos en otras lenguas, especialmente en inglés.
ACESSO:
http://www.sem-wes.org/es/revista
18. Revista Estudos Econômicos FEA USP
QUALIS: B2
Contribuir para a difusão do conhecimento científico em economia.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-4161&lng=pt&nrm=iso
19. Revista Gestão e Produção
QUALIS: C1

Ser um meio de divulgação de trabalhos originais ou que apresentem
resultados de estudos e pesquisas na área de Engenharia de Produção.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=pt&nrm=iso
20. Revista Economia e Gestão E & G
QUALIS: B1
Revista Economia & Gestão (E&G): Publicação quadrimestral do Programa de PósGraduação em Administração (PPGA) da PUCMinas, classificada como B2 no
Qualis/CAPES da área de Administração de Empresas.
ACESSO:
http://www.iceg.pucminas.br/espaco/revista/index_n.asp
21. Revista de Administração Contemporânea
QUALIS: C1

Contribuir para o entendimento aprofundado da Administração mediante a divulgação
de relevantes trabalhos de pesquisa, análises teóricas, documentos, notas e resenhas
bibliográficas que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação administrativa
em organizações públicas, privadas e do terceiro setor.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=iso
22. Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão
QUALIS: B2
A revista Sociedade, Contabilidade e Gestão tem como missão contribuir para a
construção, disseminação e integração de conhecimentos nas áreas de Contabilidade
e Gestão, favorecendo o desenvolvimento social.
ACESSO:
http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj
23. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade
QUALIS: B1
Revista científica mantida pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis
(ABRACICON), com a missão de divulgar a produção de conhecimentos na área
contábil. A REPeC tem publicação eletrônica e trimestral, sendo disponibilizada de
forma gratuita em duas línguas: Português e Inglês.
ACESSO:
http://www.repec.org.br/index.php/repec
24. Revista Nova Economia
QUALIS: B1
Nova Economia (ISSN 0103-6351) é uma revista editada pelo Departamento de
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Criada em 1990,
publica artigos e resenhas de economia teórica e aplicada e áreas afins.
ACESSO:
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/
25. CADERNO DE ADMINISTRAÇÃO
QUALIS: A2
A revista publica trabalhos que contribuam para o avanço da reflexão e do debate do
pensamento administrativo.
ACESSO:
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm

