Curso de Administração de Empresas
Ciências Sociais / Sociologia:
Afro-Ásia
http://www.afroasia.ufba.br/edicao.php
Cadernos adenauer
Ciência e trópico
Ciências sociais UNISINOS
http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/ciencias_sociais
Civitas (Porto Alegre): revista de ciências sociais
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/civitas/issue/archive
Comunicação & sociedade

https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/CSO
Dados: revista de ciências sociais
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0011-5258&lng=pt&nrm=iso
Desenvolvimento em questão
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=23635&iCveEntRev
=752&institucion=
Estudos de sociologia (Araraquara)
http://seer.fclar.unesp.br/index.php/estudos
Estudos avançados
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-4014&lng=pt&nrm=iso
Estudos feministas
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/ref/issue/archive
Impulso (Piracicaba): revista de ciências sociais e humanas da Unimep
http://www.unimep.br/phpg/editora/escolherevista.php?revista_grupo=Impulso
Interface: comunicação, saúde, educação
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-3283&lng=pt&nrm=iso
Revista brasileira de ciências sociais
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso
Revista de economia e sociologia rural

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01032003&lng=en&nrm=iso
Revista Unifamma

http://www.unifamma.edu.br/v1/unifamma/?pg=revista
Serviço social e sociedade

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01016628&lng=pt&nrm=iso
Sociologias

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=15174522&lng=pt&nrm=iso

Travessia (São Paulo): revista do migrante

Estatística:
Revista brasileira de estatística
Revista brasileira de estudos de população

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01023098&lng=pt&nrm=iso
Economia:
Análise

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/face/issue/
archive
+ Dinheiro - 2009 (Supl.Jornal Folha de S.Paulo)
Amanhã: gestão, economia e negócios
América economia: a revista de negócios da América Latina
Banco hoje
Brazilian review of econometrics

http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/bre/issue/current
Carta capital
Conjuntura econômica

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D
8E34B9011D92CCC52C4573#
Digesto econômico

http://www.dcomercio.com.br/especiais/outros/digesto/digesto
_04/index.html#
Ensaios FEE

http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/issue/archive
Estudos econômicos

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01014161&lng=pt&nrm=iso
http://www.estecon.fea.usp.br/index.php/estecon/issue/archive
Exame
Exame melhores e maiores
Harvard business review Brasil
Indicadores econômicos FEE

http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores
Isto é dinheiro
Novos estudos CEBRAP

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01013300&lng=pt&nrm=iso

http://novosestudos.com.br
http://novosestudos.uol.com.br
REN: revista econômica do Nordeste
Revista bancária brasileira
Revista brasileira de economia

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=00347140&lng=pt&nrm=iso
http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archive
Revista de economia agrícola

http://www.iea.sp.gov.br/out/index.php#
Revista de economia (Curitiba)

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/economia/issue/archive
Revista de economia e agronegócio
Revista de economia política (São Paulo)

http://www.rep.org.br/conteudo.asp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=01013157&lng=pt&nrm=iso
Rumos: economia e desenvolvimento para os novos tempos
TD teoria e debate
Valor 1000
Valor especial

http://www.valoronline.com.br/?scrollX=0&scrollY=377
Valor estados
Valor financeiro
Valor grandes grupos
Valor setorial
ValorInveste
Valor multinacionais brasileiras

http://www.valoronline.com.br/
Direito:
Revista dos Tribunais
Revista LTr
UNOPAR científica - Ciências jurídicas e empresariais
http://www12.unopar.br/unopar/pesquisa/rcJuridicas.action
Revista trabalhista: direito e processo

Matemática:
Educação matemática pesquisa

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/issue/archive
Revista do professor de matemática

Zetetiké

http://www.fae.unicamp.br/zetetike/archive.php
Cálculo

Administração de Empresas:
Administrador profissional
http://www.crasp.com.br/app/PL/RAP/RAP.aspx
Agitação
Case studies: revista brasileira de management
ENANPAD - Encontro da ANPAD

http://www.anpad.org.br/eventos.php?cod_evento=1
Executivo de valor
Gestão e produção

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104530X&lng=pt&nrm=iso
GV executivo

http://rae.fgv.br/gv-executivo/edicoes
HSM Management

http://br.hsmglobal.com/contenidos/hsmmanagement_ed.html
Organizações e sociedade

http://www.revistaoes.ufba.br/archive.php?OJSSID=ad93c84
5a012c93a5ee3dd97bc0497e3
Pequenas empresas e grandes negócios
Qualimetria
RAE - Revista de administração de empresas

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=00347590&lng=pt&nrm=iso
http://rae.fgv.br/rae/
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEnt
Rev=1551
Revista brasileira de administração

http://www.rbaonline.org.br/arquivos/ed_anteriores.php?p=e
d_anteriores.php&coditem=3&tit=Edições%20Anteriores
Revista de estudos de administração

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php
Revista de práticas administrativas
Revista de administração [São Paulo]

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_issue
s&pid=0080-2107&lng=pt&nrm=iso
http://www.rausp.usp.br/

Revista de ciências da administração
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/issue/archive
Facef Pesquisa
http://www.facef.br/facefpesquisa/2009edicoes.asp
Race: revista de administração, contabilidade e economia
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/issue/archive
Revista brasileira de gestão de negócios
http://www.fecap.br/rbgn

Planejamento Empresarial:
Mundo PM

Logística Empresarial /Administração da Produção::
Logística; movimentação e armazenagem de materiais
Manutenção
Revista tecnologística

Contabilidade:
Accounting review
Enfoque (Maringá): reflexão contábil

http://www.dcc.uem.br/enfoque/new/index.php?id=8&url=re
vistas_editadas
Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

http://www.crcrs.org.br/
Administração de Pessoal:
Guia Você S/A Exame
Melhor: gestão de pessoas
Valor Carreira
Você S./A

Segurança e Higiene do trabalho – Organização de Empresas
Revista Security
Revista CIPA

Marketing / Comunicação em Propaganda e Marketing
About
BIP: boletim de informação para publicitários
Boletim do Conar
Coop revista
Distribuição
Folha - Top of mind
Gôndola
Marketing (São Paulo)

Meeting e negócios
Propaganda (São Paulo)
Propaganda e marketing especial
Propaganda e marketing
SuperHiper
Supervarejo
Profissional & negócios

http://www.rhcentral.com.br/pen/
Tela viva

Embalagem de Mercadorias – Organização de Empresas:
Revista embanews
EmbalagemMarca
Abastecimento

