1.
BRAZILIAN BUSINESS REVIEW
The concept of strategy has been part of the management framework over several decades,
given its relevance to the growth and development of organizations. However, although there
are several approaches around strategy developed in other areas of knowledge, in the sport
management context, it is still necessary to increase our understanding of this phenomenon.
ACESSO:
http://www.bbronline.com.br/#
2.
REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
The Review of Business Management - RBGN is a quarterly publication of open access and
totally free, of the Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP and emerged in
2004 as the successor of the Review Álvares Penteado. phenomenon.
ACESSO:
https://rbgn.fecap.br/RBGN
3.
REVISTA CONTEMPORÂNEA DE CONTABILIDADE
A Revista Contemporânea de Contabilidade (RCC) tem por missão interagir com diferentes
públicos e instituições no que diz respeito aos conhecimentos contábeis, tanto em nível
nacional como internacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de metodologias e
procedimentos nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão em atividades contábeis, e
contribuir para a formação humana e profissional nos limites das discussões e possibilidades
das Ciências Econômicas e Sócio-Aplicadas.
ACESSO:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
4.
REVISTA DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
A Revista de Contabilidade e Organizações tem como Missão a divulgação de produção
científica relevante nas áreas de Contabilidade Financeira, Finanças e Mercado, Contabilidade
Gerencial e Controladoria, Contabilidade e Aplicações, Ensino e Pesquisa em Administração e
Contabilidade, produzida por professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do
exterior, selecionada com base em qualidade e contribuição para o desenvolvimento do
conhecimento nesses campos.
ACESSO:
http://www.revistas.usp.br/rco
5.
REVISTA MINEIRA DE CONTABILIDADE
A Revista Mineira de Contabilidade (RMC) é um periódico técnico/científico com edição
quadrimestral, mantido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG).
Sua missão é divulgar a produção de conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos na
área contábil.
ACESSO:
http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=index
6.
REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL
Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de
Blumenau (PPGCC/FURB), Brasil
ACESSO:
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/index
7.
REVISTA UNB CONTÁBIL
A Revista UnB Contábil é um periódico de publicação semestral, do Departamento de Ciências
Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Tem por objetivo divulgar artigos de
pesquisadores do Brasil e do exterior, que contribuam com o aprimoramento da Ciência
Contábil.
ACESSO:
https://cgg-amg.unb.br/
8.

REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE

Revista científica mantida pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON),
publicada trimestralmente, com a missão de divulgar a produção de conhecimentos na área
contábil.
ACESSO:
http://www.repec.org.br/index.php/repec
9.
ENFOQUE REFLEXÃO CONTÁBIL
Enfoque: Reflexão Contábil ISSN 1984-882X (on-line), é publicada quadrimestralmente pelo
Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Maringá-UEM. A revista
tem por objetivo a publicação de artigos científicos relacionados à área contábil e afins. O
periódico utiliza oDOI (Digital Object Identifier).
ACESSO:
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque
10.
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ECONOMIA DA FUNDACE
Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace é o fórum oficial de
divulgação de artigos científicos da Fundace, instituição fundada por professores da FEARP/USP. A missão da RACEF é divulgar resultados de pesquisa que sejam relevantes para
acadêmicos, profissionais e estudantes das áreas de Administração, Contabilidade e
Economia, tanto sob o ponto de vista teórico quanto prático. Trata-se de um privilegiado fórum
para os profissionais das áreas mencionadas, leitura obrigatória para aqueles que buscam
atualização e entendimento sobre os avanços de suas áreas de atuação. Para a garantia da
excelência dos artigos e outras formas de publicação, os trabalhos submetidos à RACEF
tramitam por meio de um rigoroso processo de avaliação por pares. Espera-se que em curto
espaço de tempo a RACEF se consolide como um dos mais referenciados e citados fóruns de
criação e divulgação de conhecimentos nas áreas de Administração, Contabilidade e
Economia.
ACESSO:
https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef
11.
REVISTA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
A Revista de Contabilidade e Controladoria é mantida pelo Programa de Pós-Graduação em
Contabilidade da Universidade Federal do Paraná (PPGCONT-UFPR) e possui como missão
difundir a pesquisa científica de elevada qualidade nas áreas de Contabilidade, Controladoria e
Finanças. A publicação é quadrimestral e cada edição comporta oito artigos científicos inéditos.
ACESSO:
http://revistas.ufpr.br/rcc/index
12.
REVISTA REGISTRO CONTÁBIL
Divulgação dos avaliadores Ad hoc que colaboraram com a ReCont no ano de 2014, além da
quantidade de artigos avaliados por avaliador e total.
ACESSO:
http://www.seer.ufal.br/index.php/registrocontabil/index
13. REVISTA CATARINENSE DA CIÊNCIA CONTÁBIL
Revista científica mantida pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON),
publicada trimestralmente, com a missão de divulgar a produção de conhecimentos na área
contábil.
ACESSO:
http://revista.crcsc.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/CRCSC/
14.
REVISTA DE ESTUDOS CONTÁBEIS
A Revista de Estudos Contábeis é uma publicação semestral do Departamento de Ciências
Contábeis da Universidade Estadual de Londrina. Publica trabalhos inéditos (artigos de caráter
científico e resenhas) voltados à área contábil.
ACESSO:
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec
15.

REVISTA EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL & FINANÇAS

A RECFin é publicada quadrimestralmente, com oito artigos identificados pelo DOI (Digital
Object Identifier), sendo ainda disponibilizados na modalidade ahead of print.
ACESSO:
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/recfin/index
16.
REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE
Revista científica mantida pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON),
publicada trimestralmente, com a missão de divulgar a produção de conhecimentos na área
contábil.
ACESSO:
http://www.repec.org.br/index.php/repec
17.
REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO
The Review of Business Management - RBGN is a quarterly publication of open access and
totally free, of the Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP and emerged in
2004 as the successor of the Review Álvares Penteado. phenomenon.
ACESSO:
https://rbgn.fecap.br/RBGN

OUTROS PERIÓDICOS
18.
REVISTA CONTEXTO
ACESSO:
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto
19.
PENSAR CONTÁBIL
ACESSO:
http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil
20. REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ
ACESSO:
http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/UERJ
21. REVISTA CATARINENSE DA CIÊNCIA CONTÁBIL
ACESSO:
http://revista.crcsc.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/CRCSC/
22. CAP ACCOUNTING AND MANAGEMENT
ACESSO:
http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/CAP
23. REVISTA DE GESTÃO E CONTABILIDADE
ACESSO:
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/gecont
24. PRATICAS EM CONTABILIDDAE E GESTÃO
ACESSO:
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/pcg

