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A Diretoria Geral no uso de suas atribuições 

legais TORNA PÚBLICA a Relação de Periódicos 

Especializados do Curso de Administração da 

Faculdade Álvares de Azevedo, ad referendum 

aos Órgãos Competentes, como se segue: 

 
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE CUSTOS (EAD) 

 

O presente trabalho foi realizado com o intuito de facilitar o acesso dos alunos do curso de 

Administração (EAD) aos periódicos nacionais e Base de Dados, despertando assim, o interesse dos 

graduandos em publicar em revistas e a participar de projetos de iniciação científica. Além disso, espera-

se que este material seja útil na realização de trabalhos e pesquisas, já que todas as revistas e bases aqui 

mencionadas apresentam informações comprovadamente científicas.   

Relação de Periódicos / Publicações na área do curso de Engenharia de Custos  
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-7076&lng=en&nrm=iso 
 

https://periodicos.unb.br/index.php/ripe 

http://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG&page=index 

http://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG&page=index 

http://www.engbrasil.eng.br/index.htm 

http://www.saude.sc.gov.br/ 

http://www.icceeg.c3.furg.br/index.php 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rbdp 

https://www.aecweb.com.br/cont/a/bem--bim-elements-models_12424 

 

Comportamento Organizacional e Gestão 

Comportamento Organizacional e Gestão (COeG) tem por objetivo a contribuição para o 

desenvolvimento de organizações e para os que trabalham lá, através da publicação de textos 

relevantes para a análise empírica e teórica entre as ciências organizacionais. 

Gestão e Planejamento 

A Revista Gestão & Planejamento (G&P) é uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Salvador – 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 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-7076&lng=en&nrm=iso
https://periodicos.unb.br/index.php/ripe
http://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG&page=index
http://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG&page=index
http://www.engbrasil.eng.br/index.htm
http://www.saude.sc.gov.br/
http://www.icceeg.c3.furg.br/index.php
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rbdp
https://www.aecweb.com.br/cont/a/bem--bim-elements-models_12424
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=en
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/issue/archive
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orientação geral, a revista busca, pelos critérios de qualidade e rigor, publicar ensaios, pensatas, 

resenhas e artigos científicos decorrentes de pesquisas empíricas. 

Gestão & Produção 

Tem por missão publicar trabalhos originais, bem como os resultados de estudos e pesquisas, na área de 

Engenharia Industrial e Gestão de Operações. 

Produto & Produção 

São publicados artigos de interesse da Engenharia de Produção, nas áreas de Gerência de Produção; 

Qualidade; Gestão Econômica; Ergonomia e Segurança do Trabalho; Engenharia do Produto; Pesquisa 

Operacional; Estratégia e Organizações; Gestão da Tecnologia; Sistemas de Informação e Conhecimento; 

Gestão Ambiental e Ensino de EP. São trabalhos originais ou divulgados previamente de forma restrita, 

contendo contribuições para o avanço científico, tecnológico, institucional e de ensino, tanto a nível 

teórico (revisão de literatura, “estado da arte”, etc) quanto prático (resultados de pesquisa, relatos de 

trabalhos de aplicação prática, etc). 

RACE – Revista de Administração, Contabilidade e Economia 

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 publicados tem como escopo a análise 

dos diversos fatores de competitividade e de sustentabilidade das organizações, dos processos ou dos 

empreendimentos. 

 

REGE – Revista de Gestão 

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 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. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/issue/view/181
http://www.regeusp.com.br/
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Revista Brasileira de Finanças 

A Revista Brasileira de Finanças é a publicação oficial da Sociedade Brasileira de Finanças e visa o 

progresso ea divulgação do conhecimento financeiro no Brasil através da publicação de artigos técnicos 

em todos os campos de pesquisa em finanças e economia financeira. 

Revista Contabilidade & Finanças (R&F) 

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. 

RAC – Revista de Administração Contemporânea 

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 possam auxiliar atividades acadêmicas e de administração em público, privadas e 

do terceiro setor. 

Revista de Administração da Universidade de São Paulo – RAUSP  

RAUSP é uma publicação trimestral acadêmico-científica focada na divulgação de artigos que 

contribuem para o avanço da expertise na área e agregar valor aos estudos de pesquisadores 

acadêmicos e profissionais de Administração, uma missão que vem cumprindo ininterruptamente por 

mais de 30 anos. Publica artigos de autores nacionais e estrangeiros, selecionados com base em critérios 

de originalidade, qualidade e criatividade, em um processo de revisão duplo cego. 

Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria 

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. 

Revista de Administração – FACES Journal 

A FACES busca atender a um amplo espectro de domínios de conhecimentos, perspectivas e questões 

em Administração. O público-alvo da FACES é composto por um estrato relevante da comunidade 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index
http://www.revistas.usp.br/rcf/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555
http://rausp.usp.br/
https://periodicos.ufsm.br/index.php/reaufsm
http://www.fumec.br/revistas/facesp/issue/archive
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empresarial – administradores, executivos, consultores e executivos de alta e média gerência –, e por 

acadêmicos – professores, pesquisadores e estudantes de Administração e áreas afins. 

Revista de Administração Pública – RAP 

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. 

Revista de Ciências da Administração – RAC 

A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a divulgação da produção científica em 

Ciências da Administração, objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do 

conhecimento. O público-alvo é composto por pesquisadores, professores e estudantes que 

desenvolvem estudos e pesquisas sobre temas voltados as áreas temáticas da Revista. 

REBRAE – Revista Brasileira de Estratégia 

A REBRAE tem por missão publicar artigos originais e inéditos que promovam a divulgação de estudos e 

pesquisas relacionadas a questões de estratégia empresarial, com ênfase em pesquisas empíricas ou 

teóricas, bem como diversas metodologias e abordagens. 

Revista Científica FAESP  

É um periódico de divulgação científica, publicado pela Faesp – Faculdade Anchieta de Ensino Superior 

do Paraná, o qual publica artigos científicos e acadêmicos, inéditos, nas áreas de concentração da 

Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental; 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção; Gestão da Produção Industrial; Logística; Pedagogia; 

Publicidade e Propaganda; Sistemas Biomédicos; Sistemas de Informação e disciplinas afins de cada 

curso. 

Revista Gestão & Conexões 

É uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM/CCJE/UFES). Sua missão 

é contribuir para discussão interdisciplinar da gestão organizacional, através da divulgação de artigos 

(teóricos e empíricos) e notas bibliográficas, no campo da Administração, subsidiando as atividades 

acadêmicas e a ação administrativa em organizações públicas, privadas e/ou do terceiro setor. 

Revista Brasileira de Gestão e Inovação 

A Revista Brasileira de Gestão e Inovação (Brazilian Journal of Management & Innovation) é editada sob 

a responsabilidade da UCS – Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias 

do sul, mas não é específica ou exclusiva do PPGA/UCS. A Revista tem como missão: promover e 

fomentar a produção científica na ciência da administração, por meio da publicação de trabalhos 

científicos qualificados, em consonância com a evolução do campo de estudo e da relação teórico-

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/issue/view/1920
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rebrae
http://www.faculdadeanchieta.edu.br/revista-cientifica-faesp/
http://periodicos.ufes.br/ppgadm
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/RBGI/index
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prática da gestão em âmbitos nacional e internacional. Poderão ser aceitos em três categorias: casos de 

ensino, artigos teórico-empíricos e ensaios teóricos 

 
BASE DA DADOS: 
 

 

A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é coordenada pelo IBICT e tem o objetivo 
de reunir de maneira integrada um sistema com informações sobre teses e dissertações existente nas 
instituições de ensino e pesquisa do Brasil.Com isso dá-se o incentivo da publicação digital desses 
trabalhos e uma tentativa de dar maior visibilidade à produção científica brasileira. 

  

 

 

 

 

A Biblioteca Digital Mundial disponibiliza livros, diários, manuscritos, mapas, filmes, impressos e 
fotografias e registros fonográficos. É possível navegar por período, lugar, tópico, tipo de material e 
instituição. São diversas instituições participantes em todo o mundo. Em português. 

 

 

 

A Biblioteca Nacional Digital disponibiliza documentos digitalizados de acesso livre de grande 
importância para o Brasil, incluindo documentos da Biblioteca Nacional. 

  

 

A Brasiliana USP é um projeto que foi criada em 2005 após a doação da Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin. A coleção reúne obras que pertenceram a oitenta anos de pesquisa pelo bibliófilo José Mindlin 
e sua esposa Guita. A coleção doada pela família Mindlin à USP é formada por cerca de 17. 000 títulos 
ou 40.000 volumes. Parte desse acervo pertenceu também ao bibliófilo Rubens Borba de Moraes que 
após sua morte foram guardados pelo casal. 

  

 

http://bdtd.ibict.br/
http://www.wdl.org/pt
http://bndigital.bn.br/
http://www.brasiliana.usp.br/
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Cairn.info surgiu da vontade de quatro publicadoras (Belin, De Boeck, La Découverteet Erès) que apoiam 
a publicação e a difusão de revistas de ciências humanas e sociais, de unir esforços para melhorar sua 
presença na internet e propor aos outros atores que pretendam desenvolver uma versão eletrônica de 
suas publicações, técnicas e ferramentas comerciais desenvolvidas para esta finalidade 

  

Catálogo Coletivo Nacional (CCN) 

O Catálogo Coletivo Nacional (CCN) é um instrumento do COMUT e consiste em uma rede aberta de 
cooperação de unidades de informação que reúne informações de todos os catálogos de periódicos do 
Brasil. De modo que facilite a disponibilização dessas informações e além de permitir o intercâmbio das 
publicações via COMUT, O CCN permite ainda: 

 identificar todas as publicações periódicas existentes no país; 

 busca fácil e rápida das informações; 

 padronizar a entrada dos títulos das revistas; 

 estabelecimento de políticas de aquisição de maneira coordenada. 

  

 

O Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) tem o objetivo de promover o 
desenvolvimento da pesquisa e do ensino na área de Ciências Sociais e fortalecer o intercâmbio de 
instituições de 25 países da América Latina e Caribe, EUA e Europa filiados ao Conselho. Permite o 
acesso a cerca de 10.000 textos completos e outras coleções, resumos e livros. 

  

 

O objetivo do Diretório Open Access Journals é aumentar a visibilidade e facilidade de uso de periódicos 
científicos e acadêmicos de acesso aberto, promovendo assim a sua maior utilização e impacto. O 
Diretório pretende ser abrangente e cobrir todos os periódicos científicos de acesso aberto que utilizam 
um sistema de controle de qualidade para garantir pertinência. 

 

 

O portal Domínio Público foi lançado em 2004 e disponibiliza um acervo de obras que estão em domínio 
público ou que tenha sua divulgação autorizada pelos responsáveis. O portal tem o objetivo de 
disponibilizar informações e conhecimento de obras literárias, artísticas e científicas em textos, sons, 
imagens e vídeos para fomento da inovação, educação e aprendizado de forma livre e gratuita. 

   

 

https://www.cairn.info/
http://ccn.ibict.br/
http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma=port
http://www.doaj.org/
http://www.dominiopublico.gov.br/
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Educa é uma parceria entre a Fundação Carlos Chagas e o Scielo. Essa base foi criada para disseminar 
periódicos científicos específicos da área de Educação. Os periódicos são analisados, classificados e 
catalogados por um comitê científico altamente qualificado da área de Educação, de forma a permitir o 
uso direto dos interessados - cidadãos em geral, sociedade acadêmica e profissionais ligados à área - , 
que podem fazer download gratuito de publicações na íntegra ou de artigos específicos. (Fonte: Fapesp) 

  

 

A biblioteca digital da Biblioteca Nacional da França Gallica oferece acesso a mais de  1,5 milhões de 
documentos digitais disponíveis que se encontram em domínio público nas áreas de Artes e 
Humanidades. Dentre os documentos disponibilizados estão livros, manuscritos, cartas, imagens, 
revistas e jornais, partituras, músicas e letras de músicas. Os recursos de pesquisa podem ser acessados 
nos idiomas: francês, inglês, português e espanhol. A utilização do seu conteúdo para usos não 
comercial é gratuita. 

  

 

O Google Acadêmico é uma plataforma simplificada que tenta abranger a literatura acadêmica de todas 
as áreas. É possível pesquisar artigos, teses, livros e resumos com textos completos, resumos e citações 
de diversas fontes.   

 

 

Europeana - Think culture é um portal que disponibiliza acesso a milhões de itens digitais como livros, 
pinturas filmes, objetos de museus e outros documentos do patrimônio cultural europeu. É uma 
iniciativa dos países europeus para tornar acessível a todos os recursos culturais e científicos da Europa. 

  

 

Michael é um portal cultural que tem o objeto de disponibilizar acesso a coleções digitais localizada em 
diferentes museus, arquivos, bibliotecas e outras instituições da Europa. Para interessados em arte, 
arqueologia, história moderna, etc. 

  

 

http://educa.fcc.org.br/
http://gallica.bnf.fr/
http://scholar.google.com.br/
http://www.europeana.eu/
http://www.michael-culture.org/
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New York Public Library Digital Gallery oferece livre acesso a mais de 800.000 imagens digitalizadas do 
acervo da biblioteca pública de Nova York. Essa vasta coleção inclui iluminuras, mapas históricos, 
posters vintage, impressões raras, fotografias e mais. 

  

 

Persée é um programa de publicação eletrônica de periódicos científicos nas áreas de humanidades e 
ciências sociais criado pelo governo francês. O portal dá acesso a todas as coleções digitalizadas com 
possibilidades avançadas de explorar as revistas digitalizadas que são criteriosamente avaliadas. 

  

O Projeto Google Art Project é uma parceria entre o Google e mais de 151 museus de arte advindos de 
mais de 40 países. Possui uma tecnologia avançada que permite uma experiência bastante interessante. 
Os usuários podem fazer passeios virtuais em museus, e explorar centenas de obras de arte com um 
incrível zoom. É possível ainda criar e compartilhar coleções individuais. 

  

 

O Portal Redalyc reúne revistas científicas com artigos integrais em todas as áreas. São revistas dos 
países íbero-americanos. O portal foi desenvolvido pela Universidad Autónoma de Estado de México e 
pretende contribuir para a difundir o acesso a informação científica e fomentar o desenvolvimento de 
pesquisas. 

  

SciELO (Scientific Electronic Library Online/Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) é uma base de 
publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos. Possui mais de 920 periódicos e 340 mil 
artigos. Foi desenvolvido para apresentar e viabilizar acesso a literatura científica, especialmente na 
América Latina e Caribe. Apresenta interface amigável que proporciona uma facilidade de busca por 
artigo, periódico ou área do conhecimento. É possível ainda visualizar números e indicadores de acesso, 
proporcionando informação sobre o impacto, uso e pertinência das publicações. O Modelo SciELO é o 
produto da cooperação entre a FAPESP (http://www.fapesp.br) - Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, BIREME (http://www.bireme.br) - Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde, instituições nacionais e internacionais relacionadas com a 
comunicação científica e editores científicos. 

 
 
 

Diretoria Geral 
Faculdade Álvares de Azevedo 

https://digitalcollections.nypl.org/
https://www.persee.fr/
http://www.googleartproject.com/pt/
http://redalyc.uaemex.mx/
https://www.scielo.org/
http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/

