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Online
1-RAC - Revista de Administração Contemporânea
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
2-Revista de administração e inovação
http://www.revistas.usp.br/rai
3- REGE-USP
http://regeusp.com.br/
4-Revista de administração da UNIMEP
http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen/index
5-Revista ADM. MADE
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade
6-READ - Revista eletrônica de administração
http://seer.ufrgs.br/read
7-RBE - revista brasileira de economia - FGV
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/3583
8-RAP - revista de administração pública - FGV
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
9-REVISTA FGV ONLINE - FGV
http://www5.fgv.br/fgvonline/Revista/
10-Revista de direito administrativo - FGV
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda
11-Cadernos EBAPE.BR - FGV
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape

12-Revista brasileira de casos de ensino em administração – FGV
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos
13-Revista de administração e economia do Ibmec insper
http://www.insper.edu.br/pesquisa/revista-de-economia-e-administracao/
14-Revista de ciência e agrotecnologia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-7054&lng=en&nrm=iso
15-Revista de administração FACES journal
http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp
16-RCA – revista ciência agronômica
http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista
17- Revista brasileira de gestão de negócios
https://rbgn.fecap.br/RBGN
18-Revista verde de agroecologia e desenvolvimento sustentável
http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS
19-Revista brasileira de Biociências
http://www.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/rbb
20-Revista organizações rurais e agroindustriais
http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora
21-Caderno de pesquisas - UFMA
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa
22-Revista ciência rural
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8478&lng=en&nrm=iso
23-Revista energia na agricultura
http://200.145.140.50/index.php/energia
24-Revista estudos - sociedade e agricultura
http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa
25-Revista informações econômicas / insituto de economia agrícola
http://www.iea.sp.gov.br/out/arquivosIE-volumes.php?codTipo=30
26-Revista pesquisa agropecuária brasileira – PAB
http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab
27-Revista acadêmica – ciência agrária e ambientais
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/academica
28-Revista PAT – pesquisa agropecuária tropical
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-4063&lng=en&nrm=iso
29-Revista agriculturas
http://aspta.org.br/revista-agriculturas/

30-Revista brasileira de agrociências
http://www2.ufpel.edu.br/faem/agrociencia/
31-Revista brasileira de engenharia agrícola e ambiental – agriambi
http://www.agriambi.com.br/
32-Revista de ciências agro-ambientais (RCAA)
http://www.unemat.br/revistas/rcaa/
33-Revistas de ciências agrárias – amazonian journal
https://periodicos.ufra.edu.br/index.php?journal=ajaes
34-Revista de conomia e sociologia rural
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2003&lng=en&nrm=iso
35-Revista de política agrícola – RPA
https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA
36-BBR – Brazilian business review
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-2386&lng=en&nrm=iso
37-BNDES setorial
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
38-Brazilian administration review – BAR
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
39-Revista eletrônica de administração – READ
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2311&lng=en&nrm=iso
40- R.A.E.
http://rae.fgv.br/rae
41-Revista contabilidade e finanças - USP
http://www.revistas.usp.br/rcf
42-Cadernos de seguro
http://cadernosdeseguro.funenseg.org.br/
43-Contexto – revista do núcleo de estudos e pesquisas em contabilidade
http://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto
44-Ensaios – avaliação e políticas públicas em educação
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0104-4036&script=sci_serial
45-REGET/UFSM
https://periodicos.ufsm.br/index.php/reget
46-Revista universo contábil
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil
47-Ensaios FEE
http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios

48-Revista pensamento contemporâneo em administração
http://www.uff.br/pae/
49-Revista da FAE
https://revistafae.fae.edu/revistafae
50-Gestão e planejamento
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb
51-Gestão e produção
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
52-Gestão e tecnologia de projetos
http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos
53-Gestão em ação
http://www.gestaoemacao.ufba.br/home1.html
54-Gestão. Org – revista eletrônica de gestão organizacional
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao
55-Informe GEPEC
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec
56-Boletim mercado de trabalho – conjuntura análise
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&Itemid=144
57-Revista eletrônica Egesta
http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/edicao_atuale78c.html?v=6&n=3&egart_ano=2
010
58-Revista eletrônica de ciência administrativa – RECADM
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/58/revista-eletronica-de-ciencia-administrativa
59-Organizações e sociedade – O&S
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
60-Pesquisa operacional
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7438&nrm=iso&rep=&lng=pt
61-Product management and development
https://www.pmd.igdp.org.br/

