Revistas Científicas - Ciências Contábeis


Desenvolvimento em Questão - É uma publicação do Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis,
Econômicas e da Comunicação da Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, tendo como orientação constituir-se num espaço
para a veiculação de artigos, ensaios e resenhas de diferentes áreas do
conhecimento, tendo por temática de fundo a questão do desenvolvimento:
possibilidades, limites, impactos, atores. Sua peridiocidade é trimestral. (abrange
áreas da Administração, Contabilidade e Economia).



RACE - Publica 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.
(abrange áreas de Contábeis, Administração e Economia)



Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) - É um periódico
científico com edição trimestral, mantido pela Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (ABRACICON), com a missão de divulgar a produção de conhecimentos
na área contábil. A REPeC, em consonância com os requisitos do sistema de
qualificação e avaliação de periódicos definidos pela comunidade acadêmica,
adota critérios de análise para os artigos submetidos, os quais buscam destacar
qualidade metodológica e temática, bem como os impactos em torno do
conhecimento contábil construído.



Revista Contabilidade & Finanças (RC&F) - É uma publicação quadrimestral, de
acesso aberto, gratuita para autores e leitores, ligada ao Departamento de
Contabilidade e Atuária da FEA/USP. O periódico é uma continuação do Caderno
de Estudos, publicado a partir de 1989, e conta com o suporte financeiro da
FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. A
partir do volume 23 de 2012, tem sido publicada em português e inglês,
eletronicamente, de forma concomitante. 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.



Brazilian Business Review (BBR-FUCAPE) - A BBR tem como missão contribuir
para a construção e atualização de conhecimentos de contabilidade, economia,
administração e áreas afins através da divulgação de artigos empíricos e teóricos.
Qualis B1 - ISSN:1808-2386.



Revista Contabilidade e Controladoria - UFPR - 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.

