
 

ADMINISTRAÇÃO 

REVISTA TERCEIRO SETOR & GESTÃO 

 

Publicação de Universidade de Guarulhos UNG  

versão on-line ISSN 1982-3290 

 

Missão 

A Revista Terceiro Setor e Gestão da UNG, publicada desde 2007, tem o objetivo 

de incentivar ainda mais a Iniciação Científica nos cursos de graduação e de 

pós-graduação e constitui um meio para a divulgação de resultados dos 

trabalhos de pesquisas desenvolvidas pelos alunos da UNG – Universidade 

Guarulhos, estimulando uma das experiências necessárias à formação de 

futuros pesquisadores e de profissionais habilitados para atuarem em suas 

respectivas áreas. 

 

http://revistas.ung.br/index.php/3setor/index 

 

REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL  

 

Publicação de Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

versão on-line ISSN 2176-9036 

 

Missão 

A Revista Ambiente Contábil (Ambiente), criada em 2008 (1ª edição em abril de 

2009), é um periódico que tem como base o Departamento de Ciências 

Contábeis (DCC) da UFRN e constitui-se como um dos veículos de divulgação 

do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (PPGCC). Este 

periódico é dirigido à comunidade científica: professores, estudantes, pós-

graduandos e profissionais da área de Contabilidade. Os artigos encaminhados 

à Revista devem apresentar conteúdo original, podendo ter sido publicados em  

Congressos e seminários, desde que considerados relevantes (texto em 

português). Artigos bibliométricos não serão publicados.  

 

http://revistas.ung.br/index.php/3setor/index
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Qualis CAPES B3 

 

https://periodicos.ufrn.br/ambiente/index 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL  

 

Publicação de Administração Pública e Gestão Social (APGS) 

versão on-line ISSN 2175-5787 

 

Missão  

A missão da APGS é difundir de forma gratuita para a comunidade 

científica, conhecimentos sobre Administração Pública e Gestão Social. O 

periódico é qualificado e possui uma equipe experiente envolvida no 

processo editorial. 

 

http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/index 

 

CADERNO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

Publicação de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP 

versão on-line ISSN 1414-7394 

 

 

Missão 

A revista Caderno de Administração da Faculdade de Administração da FEA 

PUC/SP tem como missão publicar artigos, resenhas e resultados de pesquisas 

desenvolvidas por nossos professores, alunos e colaboradores. Desta forma, 

pretende contribuir para o estímulo à pesquisa e para divulgação e geração do 

conhecimento. 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/caadm/index 

 

https://periodicos.ufrn.br/ambiente/index
http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/about/editorialTeam
http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/about/aboutThisPublishingSystem
http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/index
http://revistas.pucsp.br/index.php/caadm/index


 

ADMINISTRAÇÃO 

CADERNO CRH 

 

Publicação de Universidade Federal da Bahia- Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas- Centro de Recursos Humanos 

versão on-line ISSN 1983-8239 

 

Missão 

Publicar artigos, ensaios e resultados de pesquisas, reconhecendo a importância 

do debate reunindo ideias, temas e temas para comparação com os resultados 

da pesquisa para a construção do pensamento crítico nas ciências sociais. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-

4979&lng=en&nrm=iso 

 

CADERNOS DO ENAP 

 

Publicação de Escola Nacional de Administração Pública ENAP 

versão on-line ISSN 0104-7078 

 

Missão 

Publicação periódica não-regular que visa divulgar relatórios de pesquisa e 

ensaios sobre temas voltados à gestão pública, relacionando Estado e 

administração. 

 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/cadernos-

enap;jsessionid=C1E5E3FFD5622B49B6651336CF4854AD 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4979&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4979&lng=en&nrm=iso
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/cadernos-enap;jsessionid=C1E5E3FFD5622B49B6651336CF4854AD
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/cadernos-enap;jsessionid=C1E5E3FFD5622B49B6651336CF4854AD


 

ADMINISTRAÇÃO 

CADERNOS EBAPE BR 

Publicação de Getulio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública 

e de Empresas 

versão on-line ISSN 1679-3951 

 

Missão 

Promover o debate na área de Administração fundamentado em perspectivas 

interdisciplinares e críticas. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-

3951&lng=en&nrm=iso 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL SCIELO 

 

Publicação de Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto 

de Relações Internacionais 

versão on-line ISSN 1982-0240 

 

Missão 

O objetivo da revista é promover o debate acadêmico em Relações 

Internacionais amplamente definido e incentivar o desenvolvimento de pesquisa 

inovadora conceitual em / de / do Sul Global. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

8529&lng=en&nrm=iso/ 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-3951&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-3951&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8529&lng=en&nrm=iso/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8529&lng=en&nrm=iso/


 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

REVISTA CONTEMPORÂNEA DE ECONOMIA E GESTÃO  

 

Publicação de Universidade Federal do Ceará UFC 

versão on-line ISSN 1678-2089 

 

Missão 

A Revista Contemporânea de Economia e Gestão tem por missão interagir com 

diferentes públicos e instituições no que diz respeito aos conhecimentos nas 

áreas de Economia, Administração e Contábeis, tanto em nível nacional como 

internacional, para divulgar e fomentar a produção científica nessas respectivas 

áreas. A Contextus está direcionada para pesquisadores, professores, 

estudantes e profissionais que atuam nesses ramos de estudo. Têm 

periodicidade quadrimestral, sendo os artigos avaliados pelo sistema blind 

review por uma comissão formada pelo Conselho Editorial e Avaliadores ad hoc. 

A Contextus publica textos inéditos, na forma de artigos que abordem sobre 

pesquisas científicas, os quais são de responsabilidade dos seus autores e não 

necessariamente expressam o ponto de vista da Comissão Editorial. 

 

Qualis B2 

 

http://www.contextus.ufc.br/2014/index.php/contextus 

 

  

http://www.contextus.ufc.br/2014/index.php/contextus


 

ADMINISTRAÇÃO 

 

CONTABILIDADE E VISTA & REVISTA  

 

Publicação de Universidade de Minas Gerais UFMG 

versão on-line ISSN 0103-734x 

 

Missão 

A missão da Revista Contabilidade Vista & Revista é disseminar o conhecimento 

científico na área de Contabilidade, Controladoria e Finanças. 

 

http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/index 

 

 

REVISTA ECONOMIA & GESTÃO  

 

Publicação de Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC- Minas 

versão on-line ISSN 1984-6606 

 

Missão 

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. 

 

 http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao 

  

http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/index
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao


 

ADMINISTRAÇÃO 

ECONOMIA APLICADA SCIELO 

 

Publicação de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo 

versão on-line ISSN 1413-8050 

 

Missão 

Os objetivos da Revista são publicar artigos com análise econômica aplicada a 

problemas específicos de interesse tanto do setor público quanto do privado, 

especialmente com resultados quantitativos aproximando teoria e realidade. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

8050&lng=en&nrm=iso 

 

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO UNINOVE 

 

Publicação de Universidade Nove de Julho UNINOVE 

versão on-line ISSN 1983-9308 

 

Missão 

 A revista Exacta é uma publicação científica apoiada pela Universidade Nove 

de Julho – UNINOVE e iniciou seus trabalhos em 2003. Desde 2007 é indexada 

no Qualis e a partir de maio de 2011 há o identificador digital (DOI) para todos 

os artigos, o que corrobora o dinamismo e o menor tempo na disponibilização 

dos artigos, bem como a autenticação dos textos. Com vistas a aumentar o 

alcance dentro e fora do país, a Exacta publica artigos inéditos nos idiomas 

inglês e português. Esses artigos são avaliados por pares, por meio de blind 

review. São publicadas quatro edições por ano. 

Seguindo uma vocação natural a revista Exacta, a partir de 2013 denominou-

se Exacta - Engenharia de Produção e é voltada à divulgação da produção 

científica de pesquisadores e profissionais que atuam nos diversos campos da 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8050&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8050&lng=en&nrm=iso


 

ADMINISTRAÇÃO 

Engenharia de Produção, mantendo o mote principal de ser um instrumento de 

divulgação para a comunidade acadêmica de Engenharia de Produção. 

 

QUALIS B2 – Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

B4 – Engenharias lll 

 

http://www.uninove.br/revistaexacta 

 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO FACES JOURNAL  

 

Publicação de Faculdade de Ciências Empresariais FUMEC/FACE 

versão on-line ISSN 1984-6975 

 

Missão 

Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em Administração de 

Empresas, contribuindo para o desenvolvimento e o progresso do país e da 

sociedade. 

 

QUALIS- CAPES B2 

 

http://www.fumec.br/revistas/facesp/index 

 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO  

 

Publicação de Universidade de Salvador- UNIFACS 

versão on-line ISSN 2178-8030 

 

Missão 

A Revista Gestão & Planejamento (G&P) é uma publicação quadrimestral do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Salvador – 

http://www.uninove.br/revistaexacta
http://www.fumec.br/revistas/facesp/index


 

ADMINISTRAÇÃO 

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.  

 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index 

 

 

GESTÃO E REGIONALIDADE  

 

Publicação de Universidade Municipal de São Caetano do Sul- USCS 

versão on-line ISSN 2176-5308 

 

Missão  

A Gestão & Regionalidade tem como missão contribuir para a geração e 

disseminação de conhecimento na área de Administração, considerando-se as 

sub-áreas tradicionais desta área de conhecimento, e incorporando estudos que 

abordem o tema regionalidade. 

 

 http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/index 

 

 

REVISTA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Publicação de Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade GeAS 

versão on-line ISSN 2316-9834 

 

 

 

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/index
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Missão  

Servir como um fórum de debates sobre os temas relacionados à Gestão 

Ambiental e Sustentabilidade, oferecendo um ambiente interdisciplinar para 

divulgação das pesquisas realizadas na área. Buscar o avanço da fronteira na 

investigação no âmbito da Gestão Ambiental e da Sustentabilidade, por meio da 

publicação de iniciativas inovadoras voltadas à reflexão e à prática do 

desenvolvimento sustentável, dentro do marco regulatório, políticas públicas e 

exigências da sociedade civil. 

 

http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/index 

 

 

REVISTA DE GESTÃO E PROJETOS- GeP 

 

Publicação de Revista Gestão e Projetos GeP 

versão on-line ISSN 2236-0972 

Missão  

Divulgar a produção intelectual em gestão de projetos e suas disciplinas 

correlatas, relevante para profissionais, estudantes e professores, estimulando 

as contribuições criativas e inéditas do trabalho acadêmico e de pesquisa. 

 

http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/index 

 

 

GESTÃO E SOCIEDADE  

 

Publicação de Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

versão on-line ISSN 1980-5756 

 

 

 

http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/index
http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/index
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Missão  

A Revista Gestão e Sociedade é uma revista eletrônica, com publicação 

quadrimestral, do  Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração da 

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Nossa Revista busca publicar artigos de desenvolvimento teórico, trabalhos 

empíricos e ensaios, tanto do Brasil quanto do exterior, nos diferentes campos 

da Administração. A pluralidade de abordagens e perspectivas é incentivada. 

Os trabalhos encaminhados à revista devem ser inéditos, não estando sob 

consideração para publicação em nenhum outro veículo de divulgação. 

Trabalhos previamente apresentados em Anais de congressos podem ser 

submetidos à publicação definitiva neste periódico. 

 

A Gestão e Sociedade recebe artigos para avaliação em fluxo contínuo e o envio 

de trabalhos é feito por meio do site da revista, na seção "Submissão". 

  

 

https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/about/editorialPolicies#fo

cusAndScope 

 

 

REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL  

 

Publicação de Universidade Federal de Pernambuco- UFPE 

versão on-line ISSN 1679-1827 

 

Missão 

GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional é um periódico do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de 

Pernambuco - PROPAD/UFPE que visa a divulgação de trabalhos científicos, a 

disseminação do conhecimento e o debate de idéias sobre Gestão 

Organizacional. 

 

https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/about/editorialPolicies#focusAndScope
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QUALIS CAPES B3 

 

http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/index 

 

 

GESTÃO & PRODUÇÃO  

 

Publicação de Universidade Federal de São Carlos- UFSC 

versão on-line ISSN 1806-9649 

 

Missão 

Publicar trabalhos originais, bem como os resultados de estudos e pesquisas, na 

área de Engenharia Industrial e Gestão de Operações. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

530X&lng=en&nrm=iso 

 

 

GV EXECUTIVO 

 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas- FGV 

versão on-line ISSN 1806-8979 

Missão  

RAE-publicações tem como missão fomentar e disseminar o conhecimento no 

campo de estudo em Administração e promover a integração da comunidade 

científica brasileira às comunidades científicas mundiais. 

 

http://rae.fgv.br/gv-executivo/edicoes 

  

http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
http://rae.fgv.br/gv-executivo/edicoes
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REVISTA BRASIELEIRA DE CASOS DE ENSINO EM 

ADMINISTRAÇÃO  

 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas- FGV 

versão on-line ISSN 1806-8979 

 

Missão  

A GVcasos - Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração é uma 

revista eletrônica da FGV-EAESP especializada na publicação de casos de 

ensino para uso em cursos de Administração.  

  

Sua missão é fomentar a produção e o uso de casos como método de ensino 

nos cursos de Administração no Brasil. 

  

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos 

 

 

REVISTA INOVAÇÃO, PROJETOS E TECNOLOGIAS  

 

Publicação de Revista de Inovação, Projetos e Tecnologias- IPTEC 

versão on-line ISSN 2318-9851 

 

Missão 

O foco da Revista Inovação, Projetos e Tencologias é a publicação de relatos 

técnicos e casos práticos com adequado rigor acadêmicos relacionados às suas 

áreas de escopo. O escopo da Revista IPTEC é a publicação de trabalhos 

relacionados às áreas de Inovação, Gerenciamento de Projetos, 

Desenvolvimento de Tencologias e Sustentabilidade. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos
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http://revistaiptec.org/index.php/iptec/about/editorialPolicies#focusAndScope 

 

 

ORGANIZAÇÕES & SOCIEDADE 

 

Publicação de Revista Organizações & Sociedade 

versão on-line ISSN 1413-585X 

 

Missão 

A revista Organizações & Sociedade (O&S) é uma publicação trimestral que tem 

como principal propósito disseminar pesquisas no campo dos Estudos 

Organizacionais e trabalhos de outras áreas que dialoguem e possuam claras 

implicações sobre as organizações. Acolhendo trabalhos de amplo espectro 

epistemológico, assim como que tangenciem o mainstream em Administração, a 

O&S veicula contribuições com alta consistência teórica e elevado rigor 

metodológico. São bem-vindos artigos sobre organizações públicas, privadas e 

do terceiro setor e que articulam dialeticamente as organizações no contexto da 

sociedade contemporânea 

 

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

 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA  

 

Publicação de Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração 

versão on-line 1982-7489 

 

Missão 

O objetivo da Revista de Administração Contemporânea (RAC) é contribuir para 

o avanço do estudo da Administração através da publicação de projetos de 

pesquisa relevantes, análises teóricas, documentos, notas e revisões que 

http://revistaiptec.org/index.php/iptec/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/index
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possam auxiliar atividades acadêmicas e de administração em público, Privadas 

e do terceiro setor. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-

6555&lng=en&nrm=iso 

 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA  

 

Publicação de Editora Unoesc 

versão on-line ISSN 2179-4936 

 

 

Missão 

A RACE é uma revista classificada com Qualis B2 na área de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo, editada pelo grupo de docentes e pesquisadores 

do Mestrado Profissional em Administração da Unoesc, recomendado pela 

CAPES e filiado à ANPAD. Com periodicidade quadrimestral a partir de 2014, 

tem como missão publicar e promover o debate de estudos científicos e 

trabalhos técnicos de qualidade que contribuam para a expansão do 

conhecimento em Administração, Economia e Contabilidade. 

O foco da RACE é a publicação de estudos referentes à área da gestão pública 

ou privada, especialmente contemplando a contribuição científica e a 

compreensão da temática da sustentabilidade nas suas dimensões: econômica, 

ambiental e social. Os estudos submetidos à RACE deverão ter como escopo a 

análise dos diversos fatores de competitividade e de sustentabilidade das 

organizações, dos processos ou dos empreendimentos. 

Visa publicar artigos que aprofundem teorias, métodos e/ou práticas de gestão. 

Busca ainda promover a convergência e disseminação de conhecimentos sobre 

sustentabilidade abrigando estudos relacionados à Administração, à 

Contabilidade e à Economia. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=en&nrm=iso
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O público predominante da RACE é a comunidade científica da Área da 

Administração, Ciências Contábeis, Turismo e Economia. Também considera-se 

público desta Revista gestores públicos e privados de diferentes organizações 

sociais. 

 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index 

 

 

 

REVISTA ADMINISTRAÇÃO EM DIÁLOGO 

 

Publicação de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC 

versão on-line ISSN 2178-0080 

 

Missão 

A Revista Administração em Diálogo - RAD é uma revista do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo em seu 19° ano, sendo desde 2006 exclusivamente em formato 

eletrônico. 

A RAD é uma publicação quadrimestral e tem como finalidade publicar a 

produção do Programa de Professores e alunos, de especialistas e professores 

de outras universidades. 

O objetivo da RAD é disponibilizar conhecimento, a produção da área, bem 

como trocar experiências e resultados de pesquisa e socializar a produção dos 

especialistas e pesquisadores da PUC-SP e de outras instituições envolvidas 

com este objeto de pesquisa. 

 

Qualis/ CAPES: B3 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/index 

 

 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index
http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/index
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REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas- FGV 

versão on-line ISSN 2178-938X 

 

Missão 

Incentivar a produção e divulgação de conhecimentos sobre administração de 

empresas. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-

7590&lng=en&nrm=iso 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Publicação de Universidade de São Paulo- USP 

versão on-line ISSN 1809-2039 

 

Missão 

Divulgar a produção intelectual na área de inovação tecnológica, organizacional 

e de mercado, estimulando as contribuições criativas e inéditas do trabalho 

acadêmico e de pesquisa. 

 

Qualis B1 

 

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/51/revista-de-administracao-e-inovacao 

 

  

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/51/revista-de-administracao-e-inovacao
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REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Publicação de Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas SEER 

 

versão on-line ISSN 2237-7956 

 

Missão  

A RAIMED tem como missão contribuir para a disseminação de conhecimento 

científico sobre administração e disciplinas diretamente vinculadas a esta área 

do conhecimento, fornecendo deste modo literatura atual e pertinente a 

aplicação tanto em pesquisas futuras quanto na gestão de organizações. A 

revista possui projeto editorial e o gerenciamento realizado pelo sistema SEER 

(incorpora: sistemas de busca, indexação internacional no Open Journal System 

(OJS), sistema de submissão on line, acesso livre para os artigos, preservação 

das informações em metadados e sistema double blind review). 

 

https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed 

 

 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DO MACKENZIE 

 

Publicação de Universidade Presbiteriana Mackenzie 

versão on-line ISSN 1678-6971 

 

Missão 

O Mackenzie Administration Journal (RAM) é uma revista científica cuja missão 

é contribuir para a excelência das atividades acadêmicas no campo da gestão 

empresarial e para o desenvolvimento de ações administrativas em 

organizações através da divulgação de trabalhos de pesquisa científica sob a 

https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed
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forma de Artigos teóricos e empíricos de alta qualidade inéditos que geram novos 

conhecimentos no campo. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-

6971&lng=en&nrm=iso 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas- FGV 

versão on-line ISSN 1982-3134 

 

Missão 

Desde 1967, a Revista de Administração Pública - RAP vem concentrando 

esforços para servir de instrumento indispensável ao aperfeiçoamento 

continuado de pesquisadores, professores, gestores e atores sociais e políticos 

comprometidos com a efetividade e a equidade da ação pública. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO  

 

Publicação de Departamento de Administração da Universidade de São 

Paulo- USP 

versão on-line ISSN 0080-2107 

 

Missão 

A RAUSP – Revista de Administração – é uma publicação trimestral do 

Departamento de Administração da Universidade de São Paulo. Trata-se de uma 

revista acadêmica generalista que cobre todos os campos da administração, 

incluindo: Empreendedorismo, Estratégia e Economia de Empresas, Estudos 

sobre Governança, Finanças e Contabilidade, Gestão Ambiental, Gestão 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=en&nrm=iso
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap
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Tecnológica, Marketing, Qualidade e Produtividade, Recursos Humanos e 

Organizações, Tecnologia de Informação. 

É considerada uma das melhores revistas na área de administração e negócios, 

pela classificação Qualis. A RAUSP dedica-se à disseminação de pesquisas e 

ideias que contribuam para o trabalho de acadêmicos e profissionais de 

Administração há mais de 30 anos. A revista seleciona os artigos publicados com 

base na qualidade, originalidade e criatividade. 

 

http://www.rausp.usp.br/ 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Publicação de Sustenere Publishing Co. 

versão on-line ISSN  2179-684X 

 

Missão 

A Revista Brasileira de Administração Científica é uma publicação científica em 

língua portuguesa, espanhola ou inglesa (com informações complementares em 

línguas estrangeiras) e tem por objetivo promover discussões, disseminar idéias 

e divulgar resultados de pesquisas (com enfoques locais, nacionais e 

internacionais) relacionadas à Administração. 

 

A RBADM (ISSN 2179-684X) é avaliada pela CAPES no QUALIS 

2015 divulgado na Plataforma Sucupira com a nota B3 em Administração Pública 

e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, Planejamento Urbano e Regional 

e Demografia; com nota B4 em Interdisciplinar (2014), Ciência Política e 

Relações Internacionais, Ciências Ambientais, Comunicação e Informação, 

Economia, Sociologia; com nota B5 em Engenharias 3, e Medicina Veterinária; 

e com nota C em Biodiversidade, e em Ciência da Computação.  

 

Além disto é indexada, ou seja, incluída nas seguintes bases de dados: 

Academic Journals Database, BASE, DOAJ, DRJI, EBSCO Fonte Acadêmica, 

http://www.rausp.usp.br/
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Google Acadêmico, Latindex, Periódicos CAPES, Livre - Portal do Conhecimento 

Nuclear, WorldCat. 

 

Recebemos trabalhos de caráter científico, filosófico e/ou técnico nas seções 

artigos (originais ou de revisão), resenhas, e anais (resumos), tendo como 

principal público-alvo estudantes, professores e pesquisadores em geral que 

atuem nas áreas relacionadas aos eixos temáticos dos periódicos. 

 

http://sustenere.co/journals/index.php/rbadm/index 

 

 

REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA- RBE 

 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas- FGV 

versão on-line ISSN 0034-7140 

 

Missão 

Objetiva o estudo de disciplinas econômicas sob seus aspectos científicos, 

teóricos e aplicados. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-

7140&lng=en&nrm=iso 

 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

Publicação de Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado- FECAP 

versão on-line ISSN 1983-0807 

 

Missão 

A Revista Brasileira de Gestão de Negócios tem como foco disseminar e 

promover o debate científico sobre Gestão e Contabilidade e sua missão é 

http://sustenere.co/journals/index.php/rbadm/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=en&nrm=iso
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divulgar estudos e pesquisas que possam contribuir para a melhoria da teoria 

em Administração de Empresas. Os artigos nunca foram publicados, foram 

escritos por autores nacionais ou internacionais e são intemporais e relevantes 

dentro do cenário de gerenciamento da organização. 

 

https://rbgn.fecap.br/RBGN/index 

 

REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO- RBI 

 

Publicação de Revista Brasileira de Inovação RBI  

versão on-line ISSN 2178-2822 

 

Missão 

A Revista Brasileira de Inovação (RBI) é um periódico interdisciplinar com foco 

em estudos da inovação. Tem o propósito de servir ao debate acadêmico sobre 

a inovação e os avanços científicos e tecnológicos e seus impactos econômicos, 

sociais, organizacionais e ambientais, contribuindo para a disseminação de 

novos conhecimentos e para a formulação de políticas públicas e a gestão de 

organizações privadas. 

De circulação nacional e internacional, a RBI é publicada semestralmente e 

está aberta à comunidade científica para divulgação de artigos originais e 

inéditos, de natureza teórica ou aplicada, resultados de pesquisas, e trabalhos 

que contribuam para o resgate da história das instituições brasileiras no campo 

da ciência, da tecnologia e da inovação. Abrange os seguintes temas: 

Economia da Inovação 

Economia da Ciência e da Tecnologia 

Dinâmica industrial e dos sistemas de produção 

Economia do conhecimento – criação, difusão, exploração 

Processos de aprendizado e inovação 

Transferência de tecnologia 

Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Indicadores de Ciência, Tecnologia, Inovação, P&D 
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Inovação e sustentabilidade 

Competências e capacitações das empresas 

Estratégias e gestão da inovação e da tecnologia 

Estratégias e gestão de P&D 

Inovação e empreendedorismo 

Estratégias de desenvolvimento de processos e produtos 

Mudanças técnicas e organizacionais 

Sistemas de inovação – nacional, regional, setorial, tecnológico 

Redes de inovação – alianças de P&D, interações universidade-empresa, 

cadeias 

Geografia da inovação 

Desenvolvimento econômico e inovação 

Experiências de inovação em países em desenvolvimento 

Estudos de produtividade (multissetorial e comparação entre países) 

Modelagem da mudança técnica 

Dinâmica da concorrência e mudança estrutural 

Sociologia da Ciência e da Inovação 

História da Ciência e da Tecnologia 

 

http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/about/editorialPolicies#focusAndScope 

 

REVISTA DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Publicação de Universidade de Fortaleza- UNIFOR 

versão on-line ISSN 2318-0722 

 

Missão 

A Revista Ciências Administrativas – RCA tem como missão levar aos seus 

leitores o conhecimento do novo e relevante nas áreas de interesse da revista, 

por meio de divulgação de artigos resultantes de pesquisa científica inédita, 

compromissados com a sociedade, o desenvolvimento socioambiental, científico 

e cultural. 

 

http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/about/editorialPolicies#focusAndScope
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O periódico nasceu em 1989 com periodicidade anual e em 2012 passou a 

apresentar periodicidade semestral, de 2007 em diante a RCA terá periodicidade 

quadrimestral. A condução das avaliações dos artigos submetidos segue o 

sistema de avaliação de pares (peer review) e avaliação cega (sem identificação, 

blind review). A Revista Ciências Administrativas - RCA (antiga Revista do 

Centro de Ciências Administrativas da Universidade de Fortaleza – UNIFOR) é 

um veículo de divulgação do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão 

(CCG), que congrega os cursos de Administração, Contabilidade, Turismo, 

Comércio Exterior e Economia. Está ligada ao Programa de Pós-graduação em 

Administração de Empresas (PPGA), cujas linhas de pesquisa são Estratégia 

nas Organizações (ESO) e Estudos Socioambientais (ESA), refletindo essas 

linhas as áreas de interesse da revista. 

 

A RCA é afiliada à Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC). 

 

http://periodicos.unifor.br/rca/index 

 

 

REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Publicação de Revista de Ciências da Administração- RCA 

versão on-line ISSN 2175-8077 

 

Missão 

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. 

A Equipe Editorial da Revista segue as normas contidas no Manual de Boas 

Práticas da Publicação Científica da ANPAD. 

 

http://periodicos.unifor.br/rca/index
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm 

  

REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS 

 

Publicação de Departamento de Contabilidade e Atúaria da FEA/USP 

versão on-line ISSN 1808-057X 

Missão 

A Revista Contabilidade & Finanças (RC&F) é uma publicação quadrimestral, de 

acesso aberto, gratuita para autores e leitores, ligada ao Departamento de 

Contabilidade e Atuária da FEA/USP. O periódico é uma continuação 

do Caderno de Estudos, publicado a partir de 1989, e conta com o suporte 

financeiro da FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais 

e Financeiras. A partir do volume 23 de 2012, tem sido publicada em português 

e inglês, eletronicamente, de forma concomitante.  

A Revista Contabilidade & Finanças (RC&F) tem como missão a divulgação de 

produção científica inédita e relevante na área de Contabilidade, Controladoria, 

Atuária e Finanças, produzida por professores, pesquisadores, alunos e 

profissionais do Brasil e do exterior, selecionada exclusivamente com base em 

qualidade e efetiva contribuição para o desenvolvimento do conhecimento 

científico nesses campos. 

 

http://www.revistas.usp.br/rcf 

 

REVISTA DE CIÊNCIAS GERENCIAIS 

 

Publicação de Kroton Educacional 

versão on-line ISSN 2178-6909 

 

Missão 

A Revista de Ciências Gerenciais da Kroton Educacional é uma publicação com 

foco acadêmico/científico na área empresarial, contábil e de gestão. Esta revista 

possui periodicidade semestral e destina-se, principalmente, à publicação de 

http://www.revistas.usp.br/rcf
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trabalhos científicos e acadêmicos produzidos pela comunidade científica nas 

áreas de Administração, Contabilidade e Economia. 

Qualis/Capes: B2: Interdisciplinar; B4: Educação; B5: Administração, Ciências 

Contabéis e Turismo; Engenharias III; Artes/Música; Psicologia; Ciências 

Agrárias I. 

 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/rcger/index 

 

 

REVISTA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Publicação de Universidade Federal de Mato Grosso- UFMG 

versão on-line ISSN 2178-9045 

 

Missão 

A RCiC é gerenciada pelo Departamento de Contabilidade da Universidade 

Federal de Mato Grosso e tem como objetivo difundir e promover discussões 

científicas em todas as linhas de pesquisa da área Contábil, entretanto, 

investigações em áreas correlatas tais como Administração, Economia, Direito, 

Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, dentre outras, são muito 

bem-vindas à nossa revista. 

Os manuscritos podem ser enviados em Português, Espanhol ou Inglês. 

A RCiC publica seus números semestralmente. O número referente ao primeiro 

semestre é publicado ao final de junho. O número referente ao segundo 

semestre é publicado ao final de dezembro 

 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rcic 

 

  

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/rcger/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rcic
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REVISTA DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES 

 

Publicação de Universidade de São Paulo- USP 

versão on-line ISSN 1982-6486 

 

Missão 

A Revista de Contabilidade e Organizações tem como Missão a divulgação de 

produção científica relevante nas áreas de Contabilidade Financeira, Finanças e 

Mercado, Contabilidade Gerencial e Controladoria, Contabilidade e Aplicações, 

Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, produzida por 

professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do exterior, 

selecionada com base em qualidade e contribuição para o desenvolvimento do 

conhecimento nesses campos. 

 

http://www.revistas.usp.br/rco 

 

REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Publicação de Escola de Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul- UFRG 

versão on-line ISSN 1413-2311 

 

Missão  

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. 

http://www.revistas.usp.br/rco
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-2311&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-2311&lng=pt&nrm=iso
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Os conteúdos dos artigos publicados na REAd são de exclusiva 

responsabilidade dos seus autores. 

 

http://seer.ufrgs.br/read 

 

 

REVISTA DE ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 

 

Publicação de Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ 

versão on-line ISSN 1980-5527 

 

Missão 

Desenvolver um debate acadêmico sobre as importantes questões das políticas 

econômicas dentro da Teoria Econômica e Economia Aplicada e outras áreas 

similares relacionadas à economia, em particular a do Brasil e da América Latina. 

Ele também visa aumentar a compreensão da Ciência Econômica. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-

9848&lng=en&nrm=iso 

 

REVISTA ELETRONICA DE CIÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

Publicação de Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais- IBEPES 

versão on-line ISSN 1677-7387 

 

Missão 

A Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM) constitui periódico 

científico da área de Administração desde 2002 e é editado quadrimestralmente 

pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais (IBEPES). 

 

 

A RECADM objetiva ampliar os conhecimentos em Administração mediante a 

publicação de trabalhos de pesquisa e análises teóricas de interesse acadêmico 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=en&nrm=iso
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e prático, elaborados por pesquisadores, docentes e discentes dos cursos de 

graduação e pós-graduação em Administração ou de áreas correlatas. 

 

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm 

 

 

REVISTA DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Publicação de Universidade Santa Cruz do Sul- USCS 

versão on-line ISSN 1982-6745 

Missão 

A REDES - Revista do Desenvolvimento Regional é uma publicação 

quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

da Universidade de Santa Cruz do Sul – RS/Brasil. Organizada e editada pelo 

Centro de Pesquisas em Desenvolvimento Regional – CEPEDER, sua linha 

editorial tem como objetivo a difusão do conhecimento sobre os processos de 

desenvolvimento social, econômico, cultural, político-institucional e tecnológico 

que configuram o espaço regional. 

 

https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/index 

 

REVISTA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Publicação de Universidade de São Paulo 

versão on-line ISSN 2177-8736 

 

Missão 

A REGE, Revista de Gestão, é uma publicação trimestral para divulgação de 

trabalhos de natureza acadêmica relacionados a temas da  Administração de 

Empresas. Seu objetivo é  colaborar para a  disseminação do conhecimento por 

meio da publicação de trabalhos que  atendam a critérios de qualidade científica 

e relevância na área de  Administração. Busca ainda obter diversidade e 

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm
https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/index
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abrangência nos  temas publicados, bem como na origem geográfica dos 

autores, de modo a garantir uma cobertura ampla da pesquisa em 

Administração  realizada em nível nacional. A revista procura  também incentivar 

o envio de artigos em inglês ou espanhol, com o objetivo de permitir 

a  disseminação de seu conteúdo internacionalmente 

 

QUALIS CAPES B3 

 

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

 

REVISTA ELETRONICA DE GESTÃO E SERVIÇOS 

 

Publicação de Universidade Metodista de São Paulo 

versão on-line 2177-7284 

 

Missão 

A Revista Eletrônica Gestão e Serviços (REGS) é publicada semestralmente 

pela Faculdade de Gestão e Serviços da Universidade Metodista de São Paulo. 

A revista publica artigos sobre temáticas que privilegiem pesquisas (teóricas ou 

empíricas) nas áreas de gestão e serviços, tendo em vista o desenvolvimento de 

ferramentas e estratégias de gestão com uma postura crítica, coerente e 

interdisciplinar. 

 

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1820&It

emid=109 

 

  

http://www.regeusp.com.br/
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1820&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1820&Itemid=109
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REVISTA BRASILEIRA DE MARKETING 

 

Publicação de Revista Brasileira de Marketing REMARK 

versão on-line ISSN 2177-5184 

 

Missão 

A Revista Brasileira de Marketing – REMark é uma publicação trimestral que tem 

como objetivo divulgar a produção científica brasileira na área de marketing. As 

opiniões e ideias contidas em seus artigos buscam expressar o melhor da 

produção acadêmica dos grupos de pesquisa de pós-graduação stricto sensu 

nacionais e, por esta razão, não está vinculada a nenhum deles em particular. 

A REMark é uma iniciativa pioneira dos pesquisadores brasileiros visando abrir 

um espaço independente e exclusivo de discussão e divulgação dos temas que 

constituem o amplo domínio do Marketing enquanto disciplina científica. Por 

muito tempo este espaço ficou diluído entre as revistas científicas de 

administração, economia, engenharia da produção e correlatas. A REMark tem 

como grande objetivo servir como pólo de referência para a divulgação e 

consulta docente, discente e profissional deste campo específico de 

conhecimento, promovendo o seu avanço para a comunidade a ele vinculada. 

 

http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark 

 

REVISTA DE ECONOMIA POLITICA 

  

Publicação de Editora 34 

versão on-line ISSN 1809-4583 

 

Missão 

Publicar artigos sobre teoria econômica e ciência política, com teoria e aplicação, 

que envolva estado e mercado. 

 

http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark
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https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+tradutor&* 

 

 

REVISTA ELETRÔNICA DO TERCEIRO SETOR 

 

Publicação de Revista Eletrônica do Terceiro Setor 

versão on-line 1982-3290 

 

Missão  

A Revista Terceiro Setor está destinada às instituições de ensino, empresas e 

pessoas interessadas nesse assunto e, o objetivo maior é trazer informações de 

empresas que atuam nessa área por meio de artigos científicos, matérias atuais 

do setor, entrevistas, espaço para alunos, depoimentos de empresas e ONGs, 

entre outras matérias que enriquecem a revista. 

 

http://seer.ibict.br/index.php?Itemid=109&link_id=274&option=com_mtree&task

=viewlink 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E 

SUSTENTABILIDADE 

 

Publicação de Universidade Federal de Campina Grande UFCG 

versão on-line ISSN 2237-3667 

 

Missão  

A REUNIR - Revista de Administração, Ciências Contábeis e Sustentabilidade é 

um periódico vinculado à Unidade Acadêmica de Ciências Contábeis - 

CCJS/UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) que objetiva contribuir 

para a geração e disseminação de conhecimento nas áreas de Administração, 

Ciências Contábeis, considerando as subáreas tradicionais destas áreas de 

conhecimento, acrescidas da área denominada de Sustentabilidade, na qual 

http://seer.ibict.br/index.php?Itemid=109&link_id=274&option=com_mtree&task=viewlink
http://seer.ibict.br/index.php?Itemid=109&link_id=274&option=com_mtree&task=viewlink
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envolve pesquisas de caráter interdisciplinar que tenham como foco às questões 

que permeiam à gestão e sustentabilidade ambiental. 

 

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2153&It

emid=109 

 

REVISTA CONTEÚDO 

 

Publicação de Núcleo da Produção Científica e Cultural- CNEC 

 

versão on-line ISSN 1807-9539 

 

Missão  

O NPCC – Núcleo de Produção Científica e Cultural da CNEC de Capivari – 

estará mantendo as edições da Revista Eletrônica Conteúdo com periodicidade 

semestral. O objetivo é divulgar os trabalhos produzidos por pesquisadores que 

desejem contribuir para consolidação da revista. A Revista Eletrônica Conteúdo 

possui conteúdo multidisciplinar com foco nas áreas de Administração de 

Empresas, Pedagogia, Sistemas de Informação e Ciências Contábeis.  

De um lado isso torna difícil para nós a tarefa de conceber uma linha editorial 

capaz de expressar nossa identidade enquanto lugar de produção e reprodução 

de conhecimento. Por outro lado, esse mesmo quadro pode permitir algumas 

possibilidades interessantes. 

Entendemos que as edições da Revista Conteúdo colocaram luz ao leque de 

preocupações teóricas e práticas que perpassam as diferentes áreas de 

conhecimento que convivem aparentemente isoladas, mas dialogam entre si, 

necessariamente desenhando um panorama geral da produção cientifica atual. 

 

http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/index 

  

http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/index
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REVISTA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Publicação de Faculdades FACETS 

Versão on-line ISSN 1982-0666 

 

Missão 

A Revista Gestão e Conhecimento , publicada pelas Faculdades FACET, visa 

incentivar e divulgar o desenvolvimento de produções acadêmicas e científicas, 

que possibilitem debate de conhecimentos, aprofundamento teórico e troca de 

experiências empíricas entre as áreas de Administração de Empresas, Ciências 

Contábeis e Sistemas de Informação. Possui, assim, perfil muldisciplinar, 

condizente com um espaço de debate análitico, crítico e reflexivo, buscando 

proporcionar ampliação da compreensão da realidade contemporânea, assim 

como metodologias e enfoques diferenciados de intervenção, principalmente no 

que diz respeito às organizações e suas interrelações com a sociedade. 

Em circulação desde 2002, com periodicidade semestral, a revista dedica-se a 

publicar artigos originais, revisões, estudos de caso, ensaios e resenhas que 

proporcionem ferramentas de análise e aplicação dentro das áreas privilegiadas. 

Seu público alvo constitui-se de professores, graduandos, pós-graduandos, 

empresários e profissionais liberais, assim como da comunidade científica em 

geral.  

 

http://gc.facet.br/a_revista.php 

  

http://gc.facet.br/a_revista.php
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REVISTA DE GESTÃO SOCIAL AMBIENTAL 

 

Publicação de Revista de Gestão Social Ambiental- RGSA 

versão on-line ISSN 1981-982X 

 

Missão 

A missão da RGSA é promover e difundir o conhecimento científico e a prática 

da gestão socioambiental das organizações. 

A classificação no sistema QUALIS/CAPES nas seguintes áreas é: 

- B1 em Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo e 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia; 

- B2 em Economia; 

- B3 em Engenharia III e Ciências Ambientais. 

 

https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/index 

 

 

REVISTA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 

Publicação de Universidade Federal de Pernambuco  

 

Missão 

A Revista de Informação Contábil (RIC), criada em fevereiro de 2007, é um 

periódico que tem como base o Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais 

da UFPE e constitui-se como um dos veículos de divulgação do Programa de 

Pós-graduação em Ciências Contábeis da UFPE e de outros programas 

congêneres do país e do exterior.  

 

Este periódico é dirigido à comunidade científica: professores, estudantes, pós-

graduandos e profissionais da área de Contabilidade e áreas correlatas 

(Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharia de 

Produção, Sistemas de Informação, dentre outras). O objetivo é que a RIC se 

https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/index
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constitua num veículo para a divulgação da pesquisa e da prática contábil, 

inclusive estudos de casos, ampliando e promovendo o debate sobre a 

Contabilidade. 

 

A RIC é uma publicação trimestral, destinada a divulgar artigos inéditos 

relacionados à área de Contabilidade e trabalhos de áreas correlatas. Os artigos 

encaminhados à Revista devem apresentar conteúdo original, podendo ser 

artigos publicados em congressos, desde que considerados relevantes pelo 

Comitê Executivo e aprovados pelos avaliadores (referees) da Revista. 

 

http://www.revista.ufpe.br/ricontabeis/index.php/contabeis/index 

 

 

REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

Publicação de Revista da Micro e Pequena Empresa- RMPE 

versão on-line ISSN 1982-253 

 

Missão  

Difundir as pesquisas acadêmicas de alta qualidade e sólida estrutura 

metodológica oriundas das áreas de Gestão da Tecnologia e da administração 

dentro de um enfoque multidisciplinar, publicando artigos científicos, estudos de 

caso e casos de ensino que contribuam para a expansão do conhecimento em 

Administração. em especial às tecnologias voltadas para as Micro e Pequenas 

Empresas. 

 

http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/index 

 

 

 

  

http://www.revista.ufpe.br/ricontabeis/index.php/contabeis/index
http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/index
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REVISTA PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Publicação de Revista Pensamento Contemporâneo em Administração- 

RPCA 

versão on-line ISSN 1982-2596 

 

Missão 

Pensamento Contemporâneo em Administração é a revista eletrônica trimestral 

de acesso gratuito da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, que visa a veicular artigos 

acadêmicos inéditos ligados à Administração de Empresas. Abrange os campos 

do ensino, da pesquisa e da prática. 

Sua ênfase reside nas áreas de Marketing/Mercadologia, Estratégias 

Empresariais, Contabilidade e Finanças, Gestão de Pessoas e Comportamento 

Organizacional. Outrossim, são bem-vindos trabalhos relacionados às Ciências 

Sociais Aplicadas que estejam embasados em uma visão contemporânea do 

mundo, e que contribuam para o avanço da teoria da Administração de 

Empresas por meio da incorporação de novos insights ao pensamento 

acadêmico, tais como a Gestão Ambiental Corporativa e a Responsabilidade 

Social Corporativa. 

 

QUALIS B2 

 

http://www.uff.br/pae/index.php/pca/index 
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TEORIA E PRÁTICA EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Publicação de Teoria e Prática em Administração- TPA 

versão on-line ISSN 2238-104X 

 

 

Missão 

A TPA surge com o objetivo de publicar artigos e outras formas de textos 

acadêmicos que busquem apresentar contribuição conceitual e aplicada. Assim, 

teoria e prática deixam de ser entendidas como antagonismos e passam a ser 

encaradas como dois polos de um mesmo continuo. Tal entendimento pode ser 

representado pelas palavras de Kurt Lewin quando ele escreveu “nada mais 

prático do que uma boa teoria”. Teoria e prática em administração devem ser 

parte do esforço de promover conhecimento que seja fomentador do bem-estar 

social na busca de uma contribuição da administração não apenas para as 

empresas, mais também para outras formas organizativas e a sociedade em 

geral.  (Qualis B2 - ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO) 

 

http://periodicos.ufpb.br/index.php/tpa/index 

 

  

http://periodicos.ufpb.br/index.php/tpa/index
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REVISTAS E PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 

 

ADMINISTRATION & SOCIETY 

 

Publication of Administration & Society 

version on-line ISSN 15523039 

 

Mission 

Administration & Society seeks to further the understanding of public and human 

service organizations, their administrative processes, and their effect on society. 

The journal publishes empirically oriented research reports and theoretically 

specific articles that synthesize or contribute to the advancement of 

understanding and explanation in these fields. Of particular interest are (1) 

studies that analyze the effects of the introduction of administrative strategies, 

programs, change interventions, and training; and (2) studies of intergroup, 

interorganizational, and organization-environment relationships and policy 

processes 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/administration-

society/journal200755#description 

 

ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Publication of Administrative Sciences- MPDI 

version on-line ISSN 2076-3387 

 

Mission 

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) is an academic open-access 

publisher with headquarters in Basel, Switzerland. Additional offices are located 

in Beijing and Wuhan (China), Barcelona (Spain) as well as in Belgrade (Serbia). 

MDPI publishes 172 diverse peer-reviewed, scientific, open access, electronic 

journals, including Molecules (launched in 1996; Impact Factor 2.465), 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/administration-society/journal200755#description
https://us.sagepub.com/en-us/nam/administration-society/journal200755#description
http://www.mdpi.com/journal/molecules
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the International Journal of Molecular Sciences (launched in 2000; Impact Factor 

3.257), Sensors (launched in 2001; Impact Factor 2.033), Marine 

Drugs (launched in 2003; Impact Factor 3.345), Energies (launched in 2008; 

Impact Factor 2.077), theInternational Journal of Environmental Research and 

Public Health (launched in 2004; Impact Factor 2.035), Viruses (launched in 

2009; Impact Factor 3.042), Remote Sensing (launched in 2009; Impact Factor 

3.036), Toxins (launched in 2009; Impact Factor 3.571) and Nutrients (launched 

in 2009; Impact Factor 3.759). Our publishing activities are supported by more 

than 12,800 active scientists and academic editors on our journals' international 

editorial boards, including several Nobelists. More than 216,400 individual 

authors have already published with MDPI. MDPI.com receives more than 4.2 

million monthly webpage views. 

 

http://www.mdpi.com/about 

 

ACCOUTING & FINANCE 

 

Publication of Accouting & Finance 

version on-line ISSN 1467-629X 

 

Mission 

The Accounting and Finance Association of Australia and New 

Zealand  (AFAANZ) is the premier body representing the interests of accounting 

academics and others interested in accounting education and research in 

Australia and New Zealand. Members are typically university academics, 

professionals and libraries. 

Membership to the Society entitles you to a subscription to Accounting & 

Finance. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-629X 

 

 

http://www.mdpi.com/journal/ijms
http://www.mdpi.com/journal/sensors
http://www.mdpi.com/journal/marinedrugs
http://www.mdpi.com/journal/marinedrugs
http://www.mdpi.com/journal/energies
http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://www.mdpi.com/journal/viruses
http://www.mdpi.com/journal/remotesensing
http://www.mdpi.com/journal/toxins
http://www.mdpi.com/journal/nutrients
http://www.mdpi.com/about
http://www.afaanz.org/
http://www.afaanz.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-629X
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AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY- AJS 

 

Publication of American Journal of Sociology- AJS 

version on-line ISSN 1537-5390 

 

Mission 

Established in 1895 as the first U.S. scholarly journal in its field, the American 

Journal of Sociology (AJS) remains a leading voice for analysis and research in 

the social sciences. The journal presents pathbreaking work from all areas of 

sociology, with an emphasis on theory building and innovative 

methods. AJS strives to speak to the general sociological reader and is open to 

sociologically informed contributions from anthropologists, statisticians, 

economists, educators, historians, and political scientists. AJS prizes research 

that offers new ways of understanding the social. 

AJS offers a substantial book review section that identifies the most salient work 

of both emerging and enduring scholars of social science. Commissioned review 

essays appear two or three times a year, offering the journal's readers a 

comparative, in-depth examination of prominent titles. 

Although AJS publishes a very small percentage of the papers submitted to it, a 

double-blind review process is available to all qualified submissions, making the 

journal a center for exchange and debate "behind" the printed page and 

contributing to the robustness of social science research in general. 

 

http://www.journals.uchicago.edu/toc/ajs/current 

  

http://www.journals.uchicago.edu/toc/ajs/current
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ADMINISTRATIVE LAW REVIEW- ALR 

 

Publication of Administrative Law- ALR 

version on-line ISSN 0001-8368 

 

Mission 

The Administrative Law Review (ALR), published since 1949, is an official 

American Bar Association publication and the most widely distributed journal at 

WCL,with a circulation of more than 8,000. By way of comparison, Harvard Law 

Review has a circulation of 4,000 and The Yale Law Journal has a circulation of 

less than 3,000. Our distribution numbers grant ALR a great deal of prestige and 

provide real exposure for the law professors, expert practitioners, judges, and 

staff members we publish in each book. 

 

We are the leading scholarly authority on administrative law in the United States. 

For example, the editors of the Bluebook asked ALR to update and refine the 

Rule 14 administrative law citation guidelines in the 19th edition because of our 

expertise.  

 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/alr/ 

 

ACADEMY OF STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 

 

Publication of Academy of Strategic Management Journal- ASMJ 

version on-line ISSN 1544-1458 

 

Mission 

The Academy of Strategic Management Journal (ASMJ) is sponsored by 

the Academy of Strategic Management, an affiliate of the Allied Academies. The 

journal is double blind, peer reviewed with an acceptance rate of 25% and 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/alr/
http://www.alliedacademies.org/affiliate-academies-asm.php
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publishes theoretical or empirical works in Management, Strategic Management, 

Health Care Management and Leadership. More details on the types of 

manuscripts published and the categories of research accepted are displayed in 

the Journal Matrix section of this website. Authors who would like to discuss the 

potential interest in a manuscript may contact the Editor. The ASMJ is indexed in 

Scopus, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Google Scholar, EBSCO, 

ProQuest, Thomson Gale, LexisNexis and several other academic databases 

and search engines. 

 

http://www.alliedacademies.org/academy-of-strategic-management-journal/ 

 

ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 

 

Publication of Cornell University 

 

version on-line ISSN 19303185 

 

Mission 

The ASQ logo reads, "Dedicated to advancing the understanding of 

administration through empirical investigation and theoretical analysis." We 

interpret "administration" in the broadest possible sense to include all of the 

processes involved in creating, coordinating, and transforming the social settings 

in which it occurs. ASQ seeks to advance the understanding of management, 

organizations, and organizing in a wide variety of contexts, including teams, 

business and nonprofit organizations, government agencies, and markets. 

Contributions to this enterprise can include the discovery and analysis of new 

phenomena, new theoretical accounts informed by empirical analysis, or the 

disconfirmation of existing theory. 

 

https://us.sagepub.com/en-us/nam 

 

 

http://www.alliedacademies.org/academy-of-strategic-management-journal/editors.php
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AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 

 

Publication of Amercican Sociological Association’s 

version on-line ISSN 1939-8271  

 

Mission 

American Sociological Review (ASR) is the American Sociological Association’s 

flagship journal. The ASA founded this journal in 1936 with the mission to publish 

original works of interest to the discipline of sociology in general, new theoretical 

developments, results of research that advance understanding of fundamental 

social processes, and important methodological innovations. All areas of 

sociology are welcome in ASR. Emphasis is on exceptional quality and general 

interest. 

 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/american-sociological-

review/journal201969#description 

 

 

ADMINISTRATIVE THEORY & PRAXIS 

 

Publication of Administrative Theory & Praxis 

version on-line ISSN 1949-0461 

 

Mission 

Administrative Theory & Praxis is a leading quarterly journal of critical, normative, 

and theoretical dialogue in public administration. As the journal of the Public 

Administration Theory Network, its purpose is to advance knowledge and 

stimulate new thought in public administration. ATP publishes innovative, 

rigorous scholarship that critically examines emerging and enduring topics in 

public administration theory; explores the intersection of public administration and 

broader social, economic, cultural, political, and historical issues; introduces to 

the field new theories, frameworks, and literatures that illuminate matters of public 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/american-sociological-review/journal201969#description
https://us.sagepub.com/en-us/nam/american-sociological-review/journal201969#description
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administration; develops challenging, thought-provoking normative, ethical, and 

philosophical arguments about the field; or otherwise seeks to explore and 

possibly transcend the limits of existing public administration theory and practice. 

ATP is open to a wide-range of research methodologies and approaches that 

evidence these sensibilities. The editor encourages communication about 

possible manuscripts, symposia, book reviews, or dialogue and commentary. 

 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journal

Code=madt20 

 

BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW 

 

Publication of Brazilian Academy of Management 

version on-line ISSN 1807-7692 

 

Mission 

Brazilian Administration Review's (BAR) mission is to contribute to a deeper 

understanding of Business Theory and its managerial implications by means of 

the international dissemination of theoretical and empirical articles produced by 

the Brazilian academia as well as by researchers from other countries. 

 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2 

 

BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION 

MANAGEMENT  

 

Publication of Brazilian Journal of Operations & Production Management 

version on-line ISSN 2237-8960 

 

Mission 

The Editorial Board of the Brazilian Journal of Operations and Production 

Management is composed of the Editor-in-Chief and five Associate Editors. While 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
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the editor in Chief designs referees and takes the final decision concerning 

publication of papers submitted to the general areas, the Associate Editors are 

responsible for their specific areas. 

The Brazilian Journal of Operations & Production Management (BJO&PM) 

publishes forefront articles related to Applied Research on Management, 

covering all aspects of operation and production for those interested on 

management, either in Academic or Industrial sectors. The journal is associated 

with the Brazilian Association for Industrial Engineering and Operations 

Management (ABEPRO). Only articles in English are considered for submission 

and publication. 

 

https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/index 

 

CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Publication of Admnistrative Sciences of Canada 

version on-line ISSN 1936-4490 

 

Mission 

CJAS is the official journal of ASAC (Administrative Sciences Association of 

Canada / Association des sciences administratives du Canada) 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1936-

4490/homepage/Society.html 

 

EURO JOURNAL ON TRANSPORTATION AND LOGISTICS 

 

Publication of EURO Journal on Transportation and Logistics 

version on-line ISSN 2192-4384 

 

 

 

https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/index
http://www.asac.ca/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1936-4490/homepage/Society.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1936-4490/homepage/Society.html
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Mission 

The EURO Journal on Transportation and Logistics promotes the use of 

mathematics in general, and operations research in particular, in the context of 

transportation and logistics. It is a forum for the presentation of original 

mathematical models, methodologies and computational results, focussing on 

advanced applications in transportation and logistics. The journal publishes two 

types of document: (i) research articles and (ii) tutorials. A research 

article presents original methodological contributions to the field (e.g. new 

mathematical models, new algorithms, new simulation techniques). 

A tutorial provides an introduction to an advanced topic, designed to ease the use 

of the relevant methodology by researchers and practitioners. 

 

http://transp-or.epfl.ch/euroJournal/ 

 

 

INTERNATIONAL JOURNAL INOVATION  

 

Publication of International Journal Inovation 

version on-line ISSN 2318-9975 

 

Mission 

Disseminate intellectual production of technological, organizational and 

marketing studies in the innovation field by stimulating creative contributions in 

unpublished academic research. 

 

http://www.journaliji.org/index.php/iji/index 

  

http://transp-or.epfl.ch/euroJournal/
http://www.journaliji.org/index.php/iji/index
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JOURNAL OF BUSINESS ADMNISTRATION RESEARCH 

 

Publication of Journal of Business Administration Research  

version on-line ISSN 1927-9515 

Mission 

Journal of Business Administration Research (JBAR) aims to encourage 

information exchange of academic research in  business administration. It covers 

a wide range of fields including accounting, finance, taxation, auditing, business 

research, human resources, management, marketing, economics and related 

subjects.  

 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jbar/index  

 

 

THE JOURNAL OS BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & 

RESEARCH 

 

Publication of National Council for Behavior Health 

version on-line ISSN 1556-3308 

 

Mission 

This journal examines the organization, financing, delivery and outcomes of 

behavioral health services (i.e., alcohol, drug abuse, and mental disorders), 

providing practical and empirical contributions to and explaining the implications 

for the broader behavioral health field. Each issue includes an overview of 

contemporary concerns and recent developments in behavioral health policy and 

management through research articles, policy perspectives, commentaries, brief 

reports, and book reviews. 

 

https://link.springer.com/journal/11414 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jbar/index
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JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR AND ORGANIZATION 

 

Publication of Journal of Economic Behavior and Organization 

version on-line ISSN 0167-2681 

 

Mission 

The Journal of Economic Behavior and Organization is devoted to theoretical and 

empirical research concerning economic 

decision, organization and behavior and to economic change in all its aspects. 

Its specific purposes are to foster an improved understanding of how human 

cognitive, computational and informational characteristics influence the working 

of economic organizations and market economies and how an economy's 

structural features lead to various types of micro and macro behavior, to changing 

patterns of development and to institutional evolution. Research with these 

purposes that explore the interrelations of economics with other disciplines such 

as biology, psychology, law, anthropology, sociology, finance, marketing, political 

science, and mathematics is particularly welcome. The journal is eclectic as to 

research method; systematic observation and careful description, simulation 

modeling and mathematical analysis are all within its purview. Empirical work, 

including controlled laboratory experimentation that probes close to the core of 

the issues in theoretical dispute is encouraged. 

 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-behavior-and-

organization 

  

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-behavior-and-organization
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-behavior-and-organization
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JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 

 

Publication of American Economic Review 

version on-line ISSN 0002-8282 

 

 

Mission 

The American Economic Review is a general-interest economics journal. 

Established in 1911, the AER is among the nation's oldest and most respected 

scholarly journals in the economics profession and is celebrating over 100 years 

of publishing. 

The journal publishes 11 issues containing articles on a broad range of topics as 

well as the Papers and Proceedings issue in May, which presents selected 

papers from the AEA's annual meeting along with the reports of officers and 

committees. 

 

https://www.aeaweb.org/journals/aer/about-aer 

 

 

JOURNAL OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

ADMINISTRATION 

 

Publication of Southern Public Admnistration Education Foundation, Inc 

version on-line ISSN 1079-3739 

 

Mission 

The Journal of Health and Human Services Administration (JHHSA) began 

publication in 1978 as the Journal of Health and Human Resources 

Administration. It is a blind-refereed journal dedicated to publishing articles, 

https://www.aeaweb.org/journals/aer/about-aer
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symposia and book reviews in all areas of health, hospital and welfare 

administration and management.  

 

https://www.jstor.org/journal/jhealhumaservadm 

 

 

JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND TECNOLOGY 

MANAGEMENT 

 

Publication of Journal of Information Systems and Tecnology Management 

version on-line ISSN 1807-1775 

 

Mission 

JISTEM aims to publish high quality academic articles with solid methodology 

from the areas of Information Systems, Information Technology and Information 

Science concerning all aspects of Management in a multidisciplinary perspective. 

The journal scope is to publish research papers containing empirical contribution 

to knowledge in the main fields including cross-cultural and cross-national 

studies. 

 

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

 

JORNAUL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECNOLOGY 

 

Publication of Journal of Mechanical Science and Tecnology 

version on-line ISSN 1976-3824 

 

Mission 

The aim of the Journal of Mechanical Science and Technology is to provide an 

international forum for the publication and dissemination of original work that 

contributes to the understanding of the main and related disciplines of mechanical 

engineering, either empirical or theoretical. The Journal covers the whole 

http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/index
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spectrum of mechanical engineering, which includes, but is not limited to, 

Dynamics, Vibration and Sound Engineering, Materials and Technology, Fluids 

Engineering, Solid Mechanics and Design, Micro/Nano Engineering and 

Technology, Production Engineering, Robotics and Control, Thermal and Power 

Engineering and Bio Engineering. 

Manuscripts may fall into several categories including full articles, solicited 

reviews or commentary, and unsolicited reviews or commentary related to the 

core of mechanical engineering. It is also proposed to maintain an international 

diary of forthcoming events. Prospective guest editors for publishing the special 

issue should contact the Editor-in-Chief of the Journal. 

 

http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/12206 

 

 

JOURNAL OF TRANSPORT LITERATURE 

 

Publication of Journal of Transport Literature  

version on-line ISSN 2238-1031 

 

Mission 

We are proud to state that the Journal of Transport Literature (JTL-RELIT) is the 

only scientific journal in the world with a strong focus on emerging transport 

markets. By emerging transport markets we mean transport industries in 

countries experiencing rapid social and economic growth and industrialization, 

such as China, India and Brazil. JTL-RELIT aims to contribute to scientific 

developments in the field of transport in these countries 

 

http://www.journal-of-transport-literature.org/ 
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LOGISTICS MANAGEMENT  

 

Publication of Logistics Management Magazine  

 

Mission 

Established in 1962, Logistics Management magazine is published monthly. 

Special reports, like the Logistics Outlook in January and the Buyers Guide in 

December, are provided on an annual basis. 

Logistics Management reaches the largest number of logistics professionals in 

the industry. Additionally, no other industry publication reaches nearly as many 

audited buying influencers of logistics services, technology, and equipment.  

 

http://www.logisticsmgmt.com/ 

 

PUBLIC ADMNISTRATION QUARTERLY  

 

Publication of Public Administration Quarterly 

 

Mission 

Public Administration Quarterly (PAQ) publishes articles and symposia of interest 

to academics and practitioners across the fields of public administration and 

public affairs. An independent publication since its genesis in 1977 as the 

Southern Review of Public Administration, PAQ is committed to the use of the 

blind-review process. 

 

http://paq.spaef.org/index 
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BRAZILIAN REVIEW OF FINANCE  

Publication of Brazilian Society of Finance  

version on-line ISSN 1984-5146 

 

Mission 

The Brazilian Review of Finance is the peer-reviewed and double-blind refereed 

official publication of the Brazilian Society of Finance (SBFin), a non-profit 

scientific society dedicated to the knowledge and practice of the theory of finance 

in Brazil. The Brazilian Review of Finance is one of the instruments of SBFin to 

achieve its goals and aspires to publish high quality technical articles in all areas 

of finance and financial economics. The Review aims to be the main Brazilian 

publication for the dissemination of quality research in finance, is published 

quarterly and distributed to researchers, finance professionals, libraries, and 

financial and governmental institutions.  

 

Manuscripts written in English and in Portuguese are acceptable. Articles are 

published in the language in which they were originally submitted, but may be 

translated into English, at the option and expense of the authors, if accepted. The 

manuscript must be about corporate finance, financial economics, financial 

markets, financial risk management, or econometric and numeric methods in 

finance. Other subject areas, such as public finance and accounting and 

economics in general, are not within the scope of the Review. Theoretical and 

empirical manuscripts are welcome. Opinion pieces, case studies, and teaching 

cases are usually not accepted. In case of doubt, the authors should examine the 

published issues of the Review or contact the editors to ascertain if their 

manuscript is adequate. 

There are no submission or publication fees. 

 

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

 


