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https://www.scielo.br/j/ccrh/
Publicação de: Universidade Federal da Bahia - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
- Centro de Recursos Humanos.
Missão: Divulgar artigos, ensaios e resultados de pesquisa reconhecendo a importância do
debate e da confrontação dos resultados da pesquisa para a construção de um pensamento
crítico nas ciências sociais.
Área: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas.
Versão impressa ISSN: 0103-4979.
Versão on-line ISSN: 1983-8239.

REUNIR
https://reunir.revistas.ufcg.edu.br/index.php/uacc/index
Missão da Revista
A REUNIR - Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade tem a missão a
missão de disseminar e fomentar o conhecimento nas áreas de Administração e Contabilidade
juntamente com outras áreas de conhecimento ligadas à gestão socioambiental e à
sustentabilidade.
Objetivo
Objetiva divulgar por meio eletrônico a produção científica relevante destas áreas, de forma
gratuita e aberta as partes interessadas.
ISSN: 2237-3667

Revista de Administração Contemporânea - RAC
https://www.scielo.br/j/rac/
Publicação de: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Versão impressa ISSN: 1415-6555
Versão on-line ISSN: 1982-7849
Missão
A RAC tem como missão contribuir para o entendimento aprofundado da Administração
Contemporânea e suas relações com problemas sociais mais amplos mediante a divulgação
de trabalhos científicos relevantes de pesquisa, análises teóricas, artigos tecnológicos, casos
para ensino e pensatas provocativas que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação
administrativa em organizações públicas, privadas ou na sociedade cível. Em adição, de modo
a colaborar para a manutenção dos padrões de ética na pesquisa, e ainda permitir a
replicabilidade dos estudos publicados, a RAC desde junho de 2018 passou a adotar a política
de dados e materiais abertos.

Publicações do Instituto de pesquisa econômica aplicada
(IPEA)
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view
=alphacontent&Itemid=357
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada
ao Ministério da Economia. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e
institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas
e programas de desenvolvimento brasileiros. Os trabalhos do Ipea são disponibilizados para
a sociedade por meio de inúmeras e regulares publicações eletrônicas, impressas e eventos.
Missão: "Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio
da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões
estratégicas."

Revista de Ciências da Administração (RCA)
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/index
A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco divulgar 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.
MISSÃO: A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como missão a construção de
um espaço aberto para os pesquisadores, professores, estudantes, e profissionais, que
desejam trazer a sua reflexão o resultado de pesquisas sobre temas administrativos.

RAE-Revista de Administração de Empresas
https://rae.fgv.br/rae
RAE-Revista de Administração de Empresas é publicada pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP), e foi 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, avaliada como A2 pelo Qualis/Capes e é indexada nas mais
renomadas bases de dados.
RAE publica artigos inéditos, avaliados no sistema de avaliação triplo-cega. Todo o conteúdo
é disponibilizado com acesso aberto. RAE não pratica taxa de submissão e publicação de
artigo (APC-Author Processing Charge).
É uma revista generalista na área de Administração de Empresas voltada a professores,
pesquisadores e estudantes, RAE disponibiliza seu acervo completo para toda comunidade
acadêmico-científica, com acesso aberto, no site fgv.br/rae.
RAE publica os artigos em fluxo contínuo, mensalmente, preservando a periodicidade
bimestral.
ISSN 0034-7590 [edição impressa]
ISSN 2178-938X [edição on-line]

Revista de Gestão (REGE) da USP
https://www.revistas.usp.br/rege
Objetivos e escopo
A Revista de Gestão (REGE) é uma revista acadêmica generalista que cobre todos os campos
da administração, incluindo, mas não exclusivamente: administração geral, tecnologia da
informação, marketing, finanças, recursos humanos, gestão de produção e operações,
estratégia de negócios, economia empresarial, administração pública, gestão de ciência e
tecnologia e sustentabilidade.
REGE, é publicada pelo Departamento de Administração de Empresas da Escola de
Economia, Negócios e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Brasil, é uma publicação
acadêmico-científica trimestral que se dedica à divulgação de pesquisas e ideias que agregam
valor ao trabalho de acadêmicos e profissionais da área de gestão.
A revista tem como objetivo a publicação de artigos de diversas temáticas e origens
geográficas, buscando dar um panorama abrangente da produção científica relevante na área
de gestão, tanto nacional como internacionalmente. Os artigos aceitos para publicação são
selecionados com base na originalidade, qualidade e criatividade.
Artigos originais são bem-vindos em inglês ou português, desde que os autores submetam
uma versão em inglês do texto antes da publicação.
REGE publica 4 edições por ano: janeiro, abril, julho, outubro.

Revista de Carreiras & Pessoas (ReCaPe)
https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/about
Foco e Escopo
Publicação quadrimestral, em formato eletrônico, a ReCaPe reúne artigos, notícias de
pesquisa, resenhas, traduções e entrevistas. As publicações são inéditas, resultantes de
pesquisas científicas na área de Administração. Trata-se de uma revista dos Programas de
Estudos Pós-Graduados em Administração da PUC-SP e da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP. A parceria foi firmada a partir da atuação conjunta
entre o Grupo de Pesquisa em Gestão de Carreiras e Transformações no Trabalho da PUCSP e do Grupo de Pesquisas de Gestão de Carreiras da Universidade de São Paulo.
Seu foco de interesse concentra-se em 3 grandes temas:


Carreiras: produção de conhecimento dedicada à gestão de carreiras, pensamento
estratégico na elaboração de planos de carreira e identidades da carreira
contemporânea;



Gestão de Pessoas: produção de conhecimento relativa ao contínuo ajuste de
expectativas do indivíduo, da empresa, do mercado e das políticas públicas;



Capacitação Docente: produção de conhecimento, em perspectiva humanista, na
formação de docentes em administração.

Trata-se de um espaço aberto para professores, pesquisadores e estudantes que desejam
publicar suas análises, reflexões e resultados de pesquisas realizadas. A revista também está
aberta ao público empresarial para suas contribuições. Considera-se ainda, como principal
requisito para publicação na ReCaPe, que a produção apresente conteúdo analíticointerpretativo, de maneira coerente com rigor científico na área de estudo do campo da
Administração. Para isso, julgamos essencial a presença de pelo menos um professor nos
artigos submetidos e publicados.
Periodicidade
A Revista de Carreiras & Pessoas (ReCaPe) apresenta volumes anuais com periodicidade
quadrimestral. Assim, temos três números por ano, todos publicados no primeiro dia útil do
quadrimestre correspondente:


Vol. 1 (janeiro/abril): lançamento em 02 de janeiro;



Vol. 2 (maio/agosto): lançamento em 02 de março;



Vol. 3 (setembro/dezembro): lançamento em 01 de setembro.

RAUSP Management Journal – Revista de administração
da USP
https://www.revistas.usp.br/rmj
RAUSP Management Journal é uma publicação trimestral do Departamento de Administração
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
(FEA-USP). Publica artigos de autores nacionais e estrangeiros, selecionados com base em
critérios de originalidade, qualidade e criatividade em um processo de double blind review.
Periodicidade: Trimestral.
A revista está classificada atualmente no Nível A2 no Sistema Qualis-Capes.
Objetivos: Disseminar estudos conceituais, práticos e de pesquisa científica que agreguem
valor ao trabalho de acadêmicos e praticantes de Administração, missão que cumpre desde
1947.
Áreas de Interesse: Os artigos podem cobrir ampla variedade de tópicos e práticas de
Administração em diferentes setores industriais, áreas geográficas e especialidades
funcionais. As principais áreas temáticas são: Educação e Pesquisa em Gestão;
Empreendedorismo; Estratégia e Economia Empresarial; Finanças e contabilidade; Gestão de
Sistemas de Informação; Gestão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa;
Gestão de Tecnologia e Inovação; Gestão Internacional; Gestão Pública e Sem Fins
Lucrativos; Governança Corporativa; Recursos Humanos; Marketing; Métodos de Pesquisa;
Operações e Supply Chain Management; Teoria e História da Organização e Gestão;
Histórico: O primeiro número da Revista de Administração foi editado em março de 1947. Em
1967 houve a interrupção da publicação e sua reativação ocorreu em 1977, tendo sido
publicada ininterruptamente desde então.

Outros links relacionados a área de Gestão de Recursos
Humanos

1 - https://www.abrhbrasil.org.br/cms/
2 - http://www.agerh.com.br/revista_negocios.php
3 - https://www.rhportal.com.br/
4 - https://reunir.revistas.ufcg.edu.br/index.php/uacc/issue/view/39
5 - http://revistarhonline.com.br/site/
6 - https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/53845
7 - https://www.gestaoerh.com.br/pt_br/publicacoes
8 - https://revistadorh.com.br/
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10 -http://www.spell.org.br/periodicos/ver/146/revista-de-carreiras-e-pessoas

