
CATÁLOGO DE PERIÓDICOS ON LINE DO CURSO DE BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO 
 

1. 
BASE – Revista de Administração e 

Contabilidade 
 

http://revistas.unisinos.br/index.php/base/index 
 
A Revista Base é uma publicação científica trimestral que 
aborda questões sobre Estratégias Organizacionais, Gestão 
de Competitividade, Teoria da Contabilidade, Finanças 
Corporativas e Controle da Gestão. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 
 

2. Gestão e Planejamento 

 
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index 
 
A Revista Gestão & Planejamento – G&P 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. É uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Salvador – 
UNIFACS. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: “B” 
 

3. 
Organizações Rurais & Agroindustriais 
– Revista de Administração da UFLA 

 

http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora 
 
Organizações Rurais & Agroindustriais é a Revista de 
Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras 
– UFLA, um projeto do Departamento de Administração e 
Economia. Abriga artigos tanto sobre as temáticas do rural e 
do agroindustrial, como também dos demais temas vinculados 
às áreas do ENANPAD. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 
 

4. 
PMKT: Revista Brasileira de Pesquisas 

de Marketing, Opinião e Mídia 
 

http://www.revistapmkt.com.br/pt-br/home.aspx 
 
Fruto da união de propósito da  ABEP – Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa, nasceu a PMKT - Revista 
Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia. 

 
Classificação na CAPES/QUALIS: 
 

5. 
 

Portal de Periódicos da CAPES 
 

http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez361.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phom
e&Itemid=68& 
 
O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual 
que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa 
no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele 
conta com um acervo de mais de 38 mil títulos com texto 
completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e 
obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 
audiovisual. 
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6. 
RAC – Revista de Administração 
Contemporânea: ANPAD (Online) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-
6555&lng=en&nrm=iso 
 
A RAC publica artigos de desenvolvimento teórico e trabalhos 
teório-empíricos na área da Administração e das Ciências 
Contábeis. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: A2 
 

7. 
RAI – Revista de Administração e 

Inovação da PGT/USP 
 

http://www.revistarai.org/ojs-2.2.4/index.php/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. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 
 

8. 

 
 

RAM – Revista de Administração 
Mackenzie 

 
 
 
 

http://mackenzie.br/revista_admi.html 
 
A Revista de Administração Mackenzie – RAM é a revista 
científica bimestral do Programa Pós-graduação em 
Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 

9. 
RAP – Revista de Administração 

Pública 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap 
 
Revista de Administração Pública – RAP é um dos mais 
importantes e influentes periódicos da área. A RAP concentra 
esforços para servir de instrumento indispensável para a 
modernização das organizações. Título Anterior: Boletim do 
Centro de Pesquisas Administrativas da EBAP. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: A2 
 

10. 
RBGN – Revista Brasileira de Gestão e 

Negócios 

http://rbgn.fecap.br/RBGN 
 
A Revisão de Gestão de Negócios – RBGN é um vínculo 
voltado para a divulgação e o fomento do debate científico em 
Administração, Economia e Contabilidade. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 
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11. 
RCA – Revista de Ciências da 

Administração da UFSC 

 http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm 
 
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. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 

12. 
ReA UFSM – Revista de Administração 

da UFSM 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reaufsm 
 
A Revista de Administração da Universidade Federal de 
Santa Maria - Brazilian Journal of Management (eISSN 1983-
4659) consiste em um periódico acadêmico-científico em 
formato on-line da área de Administração, classificado no 
Qualis/CAPES no extrato B2 nesta área do conhecimento. O 
periódico eletrônico, criado em 2008, é publicado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Administração e 
departamento de Ciências Administrativas do Centro de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de 
Santa Maria, e está aberto a todos os temas e ensaios teóricos 
e empíricos de origem nacional e internacional visando a 
promover o debate acadêmico e a apresentar práticas de 
gestão relevantes e aplicadas à realidade organizacional. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 

13. 
ReAd – Revista Eletrônica de 

Administração da UFRGS 
 

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, 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. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 

14. 
ReAT – Revista Eletrônica de 

Administrção e Turismo 
 

http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT 
 
A Revista Eletrônica de Administração e Turismo - ReAT 
tem como missão é promover a produção e divulgação do 
conhecimento científico e tecnológico nas áreas de 
Administração e Turismo. 
 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: 

15. REGE – Revista de Gestão da FEA/USP 

http://www.regeusp.com.br/ 
 
A Revista de Gestão - 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 
abrangência nos  temas publicados, bem como na origem 
geográfica dos autores, de modo a garantir uma cobertura 
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ampla da pesquisa em Administração  realizada em nível 
nacional. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B2 

16. 
ReMark – Revista Brasileira de 

Marketing 

http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-
2.2.4/index.php/remark/issue/archive 
 
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 pesquisas de 
pós-graduação stricto sensu nacionais e, por esta razão, não 
está vinculada a nenhum deles em particular. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B2 
 

17. 
REUNIR – Revista de Administração, 

Contabilidade e Sustentabilidade 

http://revistaadmin/index.php/uacc/index 
 
A Revista de Administração, Ciências Contábeis e 
Sustentabilidade – REUNIR é um periódico vinculado à 
Unidade Acadêmica de Ciências Contábeis – CCJS/UFCG 
(Universidade Federal de Campina Grande) que objetiva 
contribuir para a gração e disseminaçãode conhecimentonas 
áreas de Administração, Ciências Contábeis, considerando as 
subáreas tradicionais destas áreas de conhecimento, 
acrescidas da área denominada de Sustentabilidade, na qual 
envolve pesquisas de caráter interdisciplinar que tenham como 
foco às questões que permeiam à gestão e sustentabilidade 
ambiental. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: 
 

18. 
Revista Brasileira de Administração 

Científica 

http://www.arvore.org.br/seer/index.php/rbadm 
 
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. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B3 

19. 

 
 
 
 

Revista de Administração da Unimep 
 
 
 
 

http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen 
 
A Revista de Administração da Unimep (ISSN: 1679-5350) 
tem como missão contribuir para o aprimoramento e a 
disseminação dos conhecimentos em Administração por meio 
da publicação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas e 
resenhas sobre ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÕES, 
MARKETING, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, 
OPERAÇÕES E LOGÍSTICA. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 
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20. 

 
 

Revista de Administração da USP 
 
 
 
 
 

http://www.rausp.usp.br/ 
 
A Revista de Administração é um periódico acadêmico-
científico trimestral voltado à disseminação de trabalhos que 
contribuam para o avanço do conhecimento da área e 
agreguem valor ao trabalho de acadêmicos e praticantes de 
Administração, missão que vem cumprindo, ininterruptamente, 
há mais de 30 anos. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: A2 

21. 

 
 

Revista de Administração FACES 
Journal 

 
 

http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp 
 
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. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B1 

22. Revista Gestão & Tecnologia 

http://unipel.edu.br/periodicos/index.php/get/issue/archive 
 
A Revista Gestão & Tecnologia - G&T é uma publicação 
científica com periodicidade trimestral, que se propõe a 
contribuir para a divulgação do conhecimento científico de 
reconhecida qualidade acadêmica nas áreas de administração 
e correlatas. Este projeto editorial científico é uma iniciativa do 
Programa de Mestrado Profissional em Administração (MPA), 
da Fundação Pedro Leopoldo, sendo publicada 
ininterruptamente desde o ano de 2002. A partir do segundo 
semestre de 2010, migrou para versão on line (e-ISSN 2177-
6652), incorporando a aprendizagem ontida com a revista 
impressa (ISSN 1677-9479). 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B2 

23. Revista Gestão Industrial: UTFPR 

http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/revistagi/issue/archive 
 
A Revista Gestão Industrial é direcionada a pesquisadores da 
área de Engenharia de Produção. A gestão Industrial abrange 
todos os temas que tratam da interface entre a engenharia e 
gestão. Todos os aspectos em relação ao processo de 
fabricação e industrial, bem como as operações, em geral, são 
cobertos. Ainda, aceita artigos de diversas áreas, pois possui 
extrato em diversas áreas no qualis da base capes, 
considerando os ciclos inteiros de atividades, tais como o ciclo 
de fluxo de material e de informação – fornecimento, produção 
e distribuição. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B3 

24. 
RPCA – Revista Pensamento 

Contemporâneo em Administração 

http://www.uff.br/pae/index.php/pca 
 
A Revista Pensamento Contemporâneo em Administração 
é uma revista científica voltada para professores, 
pesquisadores e estudantes da área de Administração. A 
RPCA tem como objetivo contribuir para o entendimento 
aprofundado das organizações e suas práticas por meio da 
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divulgação de trabalhos de pesquisa de natureza teórica-
empírica, ensaios e resenhas bibliográficas que possam 
subsidiar o desenvolvimento da pesquisa e o conhecimento da 
Administração na América Latina. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B2 

25. 
TAC – Tecnologias de Administração e 

Contabilidade 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?re
vista=4 
 
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. 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B3 

26. 
TPA – Teoria e Prática em 

Administração 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/tpa 
 
A TPA publica artigos derivados de pesquisas acadêmicas com 
evidente contribuição conceitual e aplicada. 
 
 
Classificação na CAPES/QUALIS: B4 
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