
PERIÓDICOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

RAE-REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

www.fgv.br/rae. 

A RAE-Revista de Administração de Empresas, publicada pela Fundação Getulio Vargas Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, é a primeira revista científica brasileira na área, lançada 

em maio de 1961 e, desde então, tem sua publicação ininterrupta. 

RAE é um periódico pioneiro, de vanguarda e vem se consolidando como uma publicação de 

referência no meio acadêmico-científico, destacando-se nos níveis mais altos de padrão de qualidade 

e rigor acadêmico. RAE publica artigos inéditos, avaliados no sistema de avaliação duplo-cega. 

A RAE é uma revista generalista na área de Administração, voltada a professores, pesquisadores e 

estudantes. 

O acervo completo da RAE está disponível para toda comunidade acadêmico-científica, com acesso 

gratuito, no site www.fgv.br/rae. 

A periodicidade da RAE é bimestral: é publicada nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro, 

novembro. 

ISSN 2178-938X [edição on-line] 

REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO 

Desde dezembro/2012 as edições estão disponíveis no novo site: http://seer.ufrgs.br/read 

A REAd – Revista Eletrônica de Administração, criada em 1995 e publicada pela Escola de 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi a primeira revista eletrônica da área 

na América Latina. Todas as informações atualizadas da revista estão disponíveis no novo site.*Os 

conteúdos dos artigos publicados na REAd são de exclusiva responsabilidade dos seus autores. 

Ficha Catalográfica: 

Revista Eletrônica de Administração 

Editada pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. – Vol. 1, n.1 

(1995)- . – Porto Alegre : EA/UFRGS, 1995- . 

Periodicidade: Quadrimestral 

Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader. 

ISSN 1980-4164 (versão impressa) 

ISSN 1413-2311 (versão on-line) 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

http://www.fgv.br/rae
http://www.fgv.br/rae
http://seer.ufrgs.br/read


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

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. 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO 

http://www.revistarai.org/rai 

A Revista de Administração e Inovação – RAI é resultado de um trabalho coletivo de pesquisadores 

que atuam nas áreas de ciências sociais aplicadas, especialmente em temas voltados para inovação, 

tal qual definido pelo Manual de Oslo. Em 2004, o projeto foi concebido pelo Núcleo de Política e 

Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo – PGT/USP para viabilizar um veículo de 

comunicação de caráter científico, em meio digital, de estudos e pesquisas referenciados às áreas de 

política, economia e gestão da inovação. Desde a sua fundação a RAI conta com o suporte de equipes 

de pesquisa que compõem o Comitê Científico. 

REVISTA GESTÃO INDUSTRIAL 

http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/revistagi 

A Revista Gestão Industrial (ISSN: 1808-0448) é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da UTFPR – Campus Ponta Grossa. 

O lançamento da Revista Gestão Industrial é mais um elemento tangível das rápidas e profundas 

transformações vivenciadas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

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

REVISTA DE TECNOLOGIA APLICADA 

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

REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIA ADMINISTRATIVA – RECADM 

http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/ 

A Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM) constitui periódico científico da área de 

Administração editado semestralmente pela Faculdade Cenecista de Campo Largo (FACECLA) desde 

2002. 

A RECADM objetiva ampliar os conhecimentos em Administração mediante a publicação de trabalhos 

de pesquisa e análises teóricas de interesse acadêmico e prático, elaborados por pesquisadores, 

docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação em Administração ou de áreas 

correlatas. 

GESTÃO & PLANEJAMENTO – G&P 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://www.revistarai.org/rai
http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/revistagi
http://www.faccamp.br/ojs/index.php/mesfaccamp/index
http://www.faccamp.br/ojs/index.php/mesfaccamp/index
http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/


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

GESTÃO.ORG – REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

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

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 Pós-Graduação em 

Administração (PROPAD) da Universidade Federal de Pernambuco, e conta com a participação 

de dedicados revisores e conselheiros de edição nacionais e internacionais. 

REVISTA DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA 

http://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia 

Criada em 1991, publica trabalhos vinculados ao desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas 

de ciências exatas e tecnologia. 

REVISTA PESQUISA OPERACIONAL 

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_0101-7438/nrm_ 

O objetivo principal da revista Pesquisa Operacional é a divulgação de trabalhos produzidos pela 

comunidade científica de Pesquisa Operacional (PO) com o intuito de promover a sua integração e a 

disseminação do conhecimento técnico gerado dentro da mesma. 

REVISTA PRODUÇÃO ONLINE 

http://www.producaoonline.org.br/rpo 
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