01 - REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO
A 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
02 - RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-2107&lng=en&nrm=iso
03 - REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
A 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
04 - PHILÓSOPHOS - REVISTA DE FILOSOFIA
A 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
05 - ESTUDOS
A revista Estudos já com 36 anos de existência, é uma publicação bimestral da Universidade
Católica de Goiás.
ACESSO:
http://revistas.ucg.br/index.php/estudos
06 - SER
A 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
07 - 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
08 - 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
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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
09 - CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA
Os Cadernos Gestão Pública e Cidadania são publicados pela Fundação Getulio Vargas,
Escola de Administração de Empresas de São Paulo e editados pela RAE-publicações. Os
Cadernos têm como principal objetivo divulgar trabalhos acadêmicos sobre gestão e políticas
públicas.
ACESSO:
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=EPEMMQTQ&Opc=57
10 - REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS
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://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index
11 - AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL
What if you could build your ideal school? Would you have lots of natural lighting, flexible
instruction space, and infrastructure to accommodate innovative technology, makerspaces,
and fabrication laboratories? In our cover story, “Building the Perfect School,” designers
and architects offer tips on how to create that ideal school, either with new construction or
through renovation.
ACESSO:
http://www.asbj.com
12 - GESTÃO.ORG – REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL
A GESTÃO.ORG é um espaço de discussão científica que se propõe a debater temas atuais
da gestão organizacional nos seus diversos aspectos e áreas. A revista surgiu como canal
de divulgação dos trabalhos produzidos por pesquisadores vinculados ao Programa de PósGraduação em Administração (PROPAD)
ACESSO:
http://www.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/index
13 - ADM.MADE – Revista do mestrado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial
A Revista ADM.MADE segue o as diretrizes de boas práticas editorias da ANPAD.
Recomenda-se aos autores a leitura do Manual ANPAD de Boas Práticas da Publicação
Científicas.
ACESSO:
http://www.estacio.br/revistamade/edicoes.asp
14 - BAR. Brazilian Administration Review
To contribute to the deeper understanding of Business Theory and its managerial implications
by means of the international dissemination of relevant papers in theoretical development and
empirical research produced by the Brazilian academia as well as by researchers from other
countries.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
15 - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE
A Revista de Administração é uma publicação do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
(CCSA) e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade
Presbiteriana Mackenzie
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ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=pt&nrm=iso
16 - REVISTA ECONOMIA GLOBAL E ADMINISTRAÇÃO
A EGG, publicação quadrimestral da ISCTE-IUL Business School, tem por temática central a
análise das tendências e problemas duma economia de mercado global em transição. Essa
análise pode focar não só o contexto mundial no seu todo, mas também o nacional e o dos
grandes espaços "mega-regionais", tais como a União Europeia, a Ásia do Pacífico ou a
África Austral.A EGG também insere nas suas páginas estudos teóricos ou aplicados nos
vários domínios do management, incluindo problemas das chamadas organizações não
lucrativas e da economia social.
ACESSO:
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_0873-7444/lng_pt/nrm_iso
17 - REVISTA ESTUDOS ECONÔMICOS FEA USP
A revista Estudos Econômicos publica trabalhos inéditos em todas as áreas da economia, de
autoria de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Criada em 1971, é uma publicação
trimestral do Departamento de Economia.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-4161&lng=pt&nrm=iso
18 - REVISTA GESTÃO E PRODUÇÃO
To publish original works, as well as the results of studies and researches, in the Industrial
Engineering and Operations Management field.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=pt&nrm=iso

19 - REVISTA ECONOMIA E GESTÃO E & G
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
20 - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA
A RAC é uma revista científica que tem como missão contribuir para o entendimento
aprofundado da Administração e das Ciências Contábeis mediante a divulgação de trabalhos
de pesquisa, análises teóricas, documentos, notas e resenhas bibliográficas que possam
subsidiar as atividades acadêmicas e a ação administrativa em organizações públicas e
privadas. A RAC teve sua publicação impressa até o ano de 2008, permanecendo a partir de
então como uma publicação online.

ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=iso
21 - REVISTA SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO
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
22 - REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE
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
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23 - REVISTA NOVA ECONOMIA
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:
http://www.google.com.br/#hl=pt24 - CADERNO DE ADMINISTRAÇÃO
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
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