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1 Instruções de acesso

A Biblioteca Dom Alberto disponibiliza o recurso tecnológico Personal
Home Library (PHL) para o acesso a periódicos eletrônicos distribuídos nas
diversas

áreas

do

conhecimento

através

do

link:

http://domalberto.phlnet.com.br/. O usuário acessa o link do PHL e na caixa
de busca utiliza o termo Periódico Eletrônico do curso desejado e o sistema
realiza a busca. Por exemplo: “periódico eletrônico de enfermagem”. Cada
título de periódico possui um registro com ISSN, instituição de Ensino,
coleção publicada, além do link que direciona para a página específica do
periódico, onde o usuário pode localizar artigos específicos. Os títulos que
a Biblioteca Dom Alberto possui impressos possuem status com a
indicação de quantidade disponível para empréstimo e com o sumário
completo.
Selecionando um periódico eletrônico o usuário é direcionado para a página
da revista, onde consegue acessar a publicação atual e anteriores da
revista selecionada.

2 Relação de periódicos

2.1 Administração

Administração de Empresas em Revista
De circulação nacional e internacional, com periodicidade anual, destina-se
à veiculação de artigos científicos e resenhas, frutos das atividades de
pesquisas, leituras e discussões acadêmicas relativas a todos os assuntos
de relevância para a área de Administração tanto de micro, pequena, média
ou grande empresa, em diálogo interdisciplinar. Sua principal vocação é
agregar valor científico ao debate sobre os temas relacionados à
Administração de Empresas, trazendo a contribuição de trabalhos
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vinculados a programas de graduação e pós-graduação do Brasil e do
exterior.
ISSN eletrônico: 2316-7548
Instituição: Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista
Forma de acesso: eletrônico

APGS - Administração Pública e Gestão Social
Administração Pública e Gestão Social (APGS) é um periódico brasileiro
online que publica, trimestralmente, trabalhos científicos e tecnológicos
(artigos e casos para ensino) em língua portuguesa, inglesa e espanhola.
ISSN eletrônico: 2175-5787
Instituição: Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufv.br/ojs/apgs/index
Forma de acesso: eletrônico

BAR - Brazilian Administration Review
O periódico em Inglês que publica artigos de desenvolvimento teórico e
trabalhos empíricos na área de Administração.
ISSN eletrônico: 1807-7692
Instituição: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
Forma de acesso: eletrônico

GeP - Revista de Gestão e Projetos
A Revista Gestão e Projetos surge da necessidade de ser um foco de
publicação de trabalhos científicos na área de gerenciamento de projetos e
áreas correlatas. Sua gênese é decorrente do esforço da comunidade
acadêmica e profissional, em constituir um meio de discutir trabalhos
desenvolvidos com rigor dos métodos científicos que até então não se viam
presentes em outras publicações de âmbito nacional.
ISSN eletrônico: 2236-0972
Instituição: GEP
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Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/index
Forma de acesso: eletrônico

GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas
A Revista GEPROS é um periódico acadêmico publicado em versão
eletrônica do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade
Estadual Paulista (UNESP), Campus Bauru. Foi criada em 2009 e desde
então está direcionada a professores, pesquisadores, pós-graduandos,
graduandos, profissionais e interessados nas áreas de Engenharia de
Produção e correlatas. O objetivo da GEPROS é contribuir para a
disseminação de conhecimentos classe-mundial na área de Engenharia de
Produção, contribuindo tanto para o avanço nas fronteiras do estado-daarte dos temas que aborda, à luz dos mais elevados padrões acadêmicos,
quanto para o desenvolvimento e modernização da sociedade, possuindo
intrínseco valor prático.
ISSN eletrônico:1984-2430
Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/index
Forma de acesso: eletrônico

Gestão e Desenvolvimento
Gestão e Desenvolvimento é a revista eletrônica semestral de acesso
aberto do Mestrado Profissional em Indústria Criativa da Universidade
Feevale, com publicações desde 2004, que objetiva veicular artigos
acadêmicos inéditos ligados à Administração de Empresas, Ciências
Contábeis, Comunicação e Informação, Direito, Economia, Planejamento
Urbano/Regional e Turismo.
ISSN

impresso:1807-5436

ISSN eletrônico: 2446-6875
Instituição: Universidade Feevale
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvi
mento/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Master
A publicação tem periodicidade bimestral. O conteúdo aborda temas da
área da Administração assim como atividades da autarquia.
ISSN: 2236-5737
Instituição: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://crars.org.br/revistas_lista
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Organizações Rurais & Agroindustriais
A revista “Organizações Rurais & Agroindustriais” é um periódico trimestral
editado pelo Departamento de Administração e Economia da Universidade
Federal de Lavras, com o apoio da Editora UFLA. A revista Organizações
Rurais e Agroindustriais aceita artigos cujo objeto de pesquisa se refere ao
meio rural e ao agronegócio.
ISSN eletrônico: 2238-6890
Instituição: Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/index
Forma de acesso: eletrônico

RAC - Revista de administração contemporânea
A RAC é uma revista científica que tem como missão contribuir para o
entendimento aprofundado da Administração e das Ciências Contábeis
mediante a divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas,
documentos, notas e resenhas bibliográficas que possam subsidiar as
atividades acadêmicas e a ação administrativa em organizações públicas e
privadas. A RAC teve sua publicação impressa até o ano de 2008,
permanecendo a partir de então como uma publicação online.
ISSN eletrônico: 1982-7849
Instituição: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
Forma de acesso: eletrônico
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RACE - Revista de Administração Contabilidade e economia
A RACE é uma revista classificada com Qualis B3 na área de Administração
Pública e de Empresas, 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.
ISSN eletrônico: 2179-4936
Instituição: Unoesc
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index
Forma de acesso: eletrônico

RAD - Revista Administração em Diálogo
A Revista Administração em Diálogo (RAD) é uma revista do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 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.
ISSN eletrônico: 2178-0080
Indexação: Qualis CAPES →B3
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC USP)
Site: http://revistas.pucsp.br/index.php/rad
Forma de acesso: eletrônico

RAE - Revista de Administração de Empresas
RAE é um periódico pioneiro, de vanguarda e vem se consolidando como
uma publicação de referência no meio acadêmico-científico, destacandose nos níveis mais altos de padrão de qualidade e rigor acadêmico. A RAE
é uma revista generalista na área de Administração, voltada a professores,
pesquisadores e estudantes.
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ISSN impresso: 0034-7590
ISSN eletrônico: 2178-938X
Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://rae.fgv.br/rae
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RAEP - Administração: Ensino e Pesquisa
A Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) é o primeiro periódico
acadêmico brasileiro que busca difundir o estado da arte do ensino e da
pesquisa

em

Administração.

Publicada

quadrimestralmente

pela

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração
(ANGRAD), tem como público-alvo a comunidade acadêmica composta por
estudantes, professores, pesquisadores e gestores acadêmicos de cursos
e programas em Administração.
ISSN impresso: 2177-6083
ISSN eletrônico: 2358-0917
Instituição:

Associação

Nacional

dos Cursos

de

Graduação

em

Administração (ANGRAD)
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://raep.emnuvens.com.br/raep
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RAP - Revista de Administração Pública
A revista está aberta às contribuições de todas as áreas do conhecimento
preocupadas com a efetividade e equidade da ação pública. Segue, em
seus princípios, a missão da Fundação Getúlio Vargas: avançar nas
fronteiras do conhecimento na área das Ciências Sociais e afins,
produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de conserválos e sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico do país, a melhoria dos padrões éticos nacionais, uma
governança responsável e compartilhada e para a inserção do país no
cenário internacional.
ISSN impresso: 0034-7612
ISSN eletrônico: 1982-3134
Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Indexação: Qualis CAPES → A2
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Site: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBA - Revista Brasileira de Administração
A RBA é o veículo oficial de divulgação do Conselho Federal de
Administração (CFA) e traz sempre temas atuais, que visam contribuir para
o desenvolvimento profissional dos Administradores, Tecnólogos e
estudantes.
ISSN: 1517-2007
Instituição: Conselho Federal de Administração
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://revistarba.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBADM - Revista Brasileira de Administração Científica
A Revista Brasileira de Administração Científica é uma publicação científica
internacional em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, que tem por
objetivo promover discussões, disseminar idéias e divulgar resultados de
pesquisas (com enfoques locais, regionais e nacionais) relacionados à
administração, e temáticas relacionadas.
ISSN eletrônico: 2179-684X
Instituição: Sustenere Publishing Co.
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://sustenere.co/index.php/rbadm
Forma de acesso: eletrônico

RCA - Revista de Ciências da Administração
A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a divulgação
da produção científica em Ciências da Administração e áreas correlatas,
objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do
conhecimento nestas áreas. O público-alvo é formado por pesquisadores,
professores e estudantes que desenvolvem estudos e pesquisas sobre
temas administrativos.
ISSN impresso: 1516-3865
ISSN eletrônico: 2175-8077
Instituição: Revista da Universidade Federal de Santa Catarina,
Departamento de Administração
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Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

ReA - Revista de Administração da UFSM
A missão da Revista de Administração da UFSM consiste em publicar a
pesquisa empírica que testa, amplia ou constrói a teoria administrativa e
contribui com a prática de gestão, além de contribuições empíricas e
teóricas relevantes e destacar o significado daquelas contribuições ao
campo da gestão.
ISSN eletrônico: 1983-4659
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://periodicos.ufsm.br/index.php/reaufsm
Forma de acesso: eletrônico

READ - Revista Eletrônica de Administração
A READ é um periódico quadrimestral, aberto a todos os temas relativos à
gestão das organizações, com a missão de publicar trabalhos científicos
relevantes, inéditos e que reflitam o estado da arte para o desenvolvimento
da Administração.
ISSN impresso: 1980-4164
ISSN eletrônico: 1413-2311
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.seer.ufrgs.br/read/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

REMarK - Revista Brasileira de Marketing
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. 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.
ISSN eletrônico: 2177-5184
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Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:

http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-

2.2.4/index.php/remark/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Administração FACES Journal
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.
ISSN eletrônico:1984-6975
Instituição: Universidade FUMEC/FACE
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.fumec.br/revistas/facesp/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista FENACON
Atua como agente fomentador no fortalecimento e crescimento das
categorias econômicas representadas e seus Sindicatos Filiados, além de
viabilizar os anseios reivindicados pelos mesmos. É referência nacional no
exercício da representatividade sindical, tanto nos aspectos relacionados à
defesa política dos direitos de seus representados, como também na
excelência de sua gestão e no apoio à auto sustentação dos sindicatos
filiados.
Instituição: Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
(FENACON)
Indexação: Qualis CAPES →
Site: https://fenacon.org.br/revista-fenacon/
Formas de acesso: impresso e eletrônico

TAC - Tecnologias de Administração e Contabilidade
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A TAC é uma revista que visa registrar, avaliar e divulgar a produção
tecnológica nas áreas de administração e contabilidade a gestores em
atuação no mercado, alunos e professores de mestrados profissionais,
MBAs e especializações da área.
ISSN eletrônico: 2236-0263
Instituição: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=4
Forma de acesso: eletrônico

TPA - Teoria e Prática em Administração
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 pólos de um mesmo contínuo. 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, mas também
para outras formas organizativas e a sociedade em geral.
ISSN eletrônico: 2238-104X
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPB)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://periodicos.ufpb.br/index.php/tpa
Forma de acesso: eletrônico

