PERIÓDICOS DIGITAIS: Área Administração



BAR. Brazilian Administration Review | Circulação I Nível B | ISSN 1807-7692

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
É um periódico eletrônico editado em língua inglesa para atender à necessidade de
ampliar e internacionalizar a difusão do conhecimento em administração produzido
pela comunidade científica brasileira. É uma revista eletrônica com escopo
internacional em termos de temas, público-alvo e Conselho Editorial


BASE (UNISINOS) | Circulação N Nível A | ISSN 1807-7692

http://revistas.unisinos.br/index.php/base/index
É um periódico eletrônico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) na
área de administração e contabilidade. Publicação Trimestral. Os papers são
submetidos em português, inglês e espanhol.


BBR. Brazilian Business Review | Circulação N Nível B | ISSN 1807-734X

http://www.bbronline.com.br/
Editada pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia
e Finanças (FUCAPE). Semestral - Vol.1 ao Vol.3. Quadrimestral - A partir do Vol.4 e
Trimestral a partir do Vol.8. A BBR – Brazilian Business Review tem como foco
principal, porém não exclusivo, a publicação de trabalhos em temas relacionados com
administração, contabilidade, controladoria, finanças, gestão de negócios, gestão da
informação, gestão da inovação, estratégia e economia de empresas, desenvolvidos
em organizações públicas, privadas ou do terceiro setor.


E & G. Economia e Gestão | Circulação N Nível C | ISSN: 1984-6606

http://www.iceg.pucminas.br/espaco/revista/index_n.asp

Publicação Quadrimestral do ICEG e do Programa de Pós-graduação em
Administração – Mestrado Profissional em Administração da PUC Minas. A Revista
Economia & Gestão tem por missão divulgar a produção científica sobre a evolução do
conhecimento no campo das Ciências Sociais Aplicadas, considerando-se o caráter
interdisciplinar das Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis, selecionada a
partir de critérios de originalidade, mérito e qualidade acadêmica.


Faces (FACE/FUMEC) | Circulação N Nível B1 | ISSN: 1984-6975

http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp/index
Revista da FUMEC/ BH com conteúdo de Gestão e Negócios. A Revista FACES
Journal é uma publicação da Universidade FUMEC/FACE, que busca atender a amplo
leque de conhecimentos, perspectivas e questões em Administração. O público-alvo é
composto por estrato relevante da comunidade empresarial – administradores,
executivos, consultores e executivos de alta e média gerência, assim como por
acadêmicos – professores, pesquisadores e estudantes de Administração e áreas
afins.


Gestão & Planejamento (Salvador) | Circulação N Nível B2 | ISSN: 2178-8030

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index
A Revista Gestão & Planejamento (G&P) é uma publicação quadrimestral do
Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Salvador –
UNIFACS, que se constitui como um espaço editorial aberto para toda a comunidade
científica nacional e internacional, com publicação de artigos em todos os campos da
Administração:

Finanças,

Marketing,

Produção,

Recursos

Humanos,

Estudos

Organizacionais, Sistema de Informação, Turismo e Contabilidade, sempre com o foco
na gestão. Como orientação geral, a revista busca, pelos critérios de qualidade e rigor,
publicar ensaios, pensatas, resenhas e artigos científicos decorrentes de pesquisas
empíricas.


Gestão e Produção (UFSCar) | Circulação N Nível A | ISSN 0104-530X versão
impressa e ISSN 1806-9649 versão online

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-530X&nrm=iso
A revista Gestão & Produção é publicada trimestralmente (março, junho, setembro e
dezembro) pelo Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar). Gestão & Produção publica trabalhos originais ou

que apresentem resultados de estudos e pesquisas na área de Engenharia de
Produção.


Novos Estudos. CEBRAP | Circulação N Nível A | ISSN: 0101-3300

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101-3300&nrm=iso

Publicação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Destina-se a
publicação de trabalhos científicos originais nas áreas de Sociologia, Política,
Antropologia e Humanas.


O&S. Organizações & Sociedade | Circulação N Nível A | ISSN: 1413-585X e
ISSN: 1984-9230 (ON LINE)

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes

A revista Organizações & Sociedade (O&S) é uma publicação trimestral que
tem como propósito disseminar a produção de conhecimento em Administração
e áreas afins. Os artigos publicados configuram um amplo espectro
epistemológico e com ênfase em relevante densidade teórica e metodológica.


Produção (São Paulo) | Circulação N Nível A | ISSN: 0103-6513

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6513&lng=pt&nrm=iso

Publicação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (PRO/EPUSP) e conta apoio da Fundação
Carlos Alberto Vanzolini (FCAV). A revista Produção é um veículo de
divulgação dos trabalhos acadêmicos na área da Engenharia de Produção



Produto & Produção | Circulação N Nível B | ISSN: 1983-8026

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao

Publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).


RAC. Revista de Administração Contemporânea | Circulação N Nível A | ISSN:
1982-7849

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1

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.



RAM. Revista de Administração Mackenzie | Circulação N Nível B1 | ISSN:
1678-6971

http://www.mackenzie.com.br/10293.html

Revista Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Revista de
Administração Mackenzie (RAM) é a revista científica bimestral do Programa
de Pós-Graduação em Administração do Centro de Ciências Sociais e
Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente
classificada pela CAPES como um periódico no estrato B1, na área de
Administração, Ciências Contábeis e Turismo.


RAUSP. Revista de Administração | Circulação N Nível A | ISSN: 0080-2107

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso

A Revista de Administração é um periódico acadêmico-científico trimestral
voltado à disseminação de trabalhos que contribuam para o avanço do
conhecimento da área e agreguem valor ao trabalho de acadêmicos e
praticantes de Administração, missão que vem cumprindo, ininterruptamente,
há mais de 30 anos. Divulga artigos de autores nacionais e estrangeiros,
selecionados com base em critérios de originalidade, qualidade e criatividade,
em um processo de double blind review.


Revista de Administração da FEAD-Minas | Circulação N Nível C | ISSN: 22364439

http://revista.fead.br/index.php/adm

Publicação semestral do Mestrado Profissionalizante em Administração da
Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais - FEAD.


REAd. Revista Eletrônica de Administração | Circulação N Nível A | ISSN:
1413-2311

http://www.read.ea.ufrgs.br/

Publicada pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
A REAd é aberta a todos os temas relativos à gestão das organizações,
publicando trabalhos científicos (artigos, estudos de caso e casos de ensino)
relevantes, inéditos e que reflitam o estado da arte para o desenvolvimento da
Administração.


REGE. Revista de Gestão USP | Circulação N Nível B2 | ISSN: 1809-2276 e
2177-8736

http://www.regeusp.com.br/

A Revista de Gestão USP é uma publicação trimestral para divulgação de
trabalhos de natureza acadêmica relacionados com temas em administração.



Revista Brasileira de Marketing | Circulação N Nível B2 | ISSN: 2177-5184

http://www.revistabrasileiramarketing.org/

A Revista Brasileira de Marketing – REMark é uma publicação trimestral que
tem como objetivo divulgar a produção científica brasileira na área de
marketing.


Revista Contabilidade & Finanças | Circulação N Nível A | ISSN: 1519-7077

http://www.rcf.fea.usp.br/english/introduction.aspx

Publicação quadrimestral, do Departamento de Contabilidade e Atuária da
FEA/USP.


Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC) | Circulação N Nível B
| ISSN: 2175-8077 e 1516-3865

http://www.cad.ufsc.br/revista.php3

Publicação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/Centro SócioEconômico/Departamento 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.


Revista Brasileira de Finanças | Circulação N Nível B1 | ISSN: 1679-0731 e
1984-5146

http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index

Publicação oficial da Sociedade Brasileira de Finanças


Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação | Circulação N
Nível A | ISSN: 1807-1775

http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem

Publicação da Universidade de São Paulo/Fac. de Economia, Administração e
Contabilidade.

