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REVISTA ELETRÔNICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - REIC - A 

periodicidade do periódico é trimestral, e as edições são publicadas nos meses de março, 

junho, setembro e dezembro, Política de Acesso Livre imediato ao seu conteúdo, 

seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 

público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/reic/index 
 

REVISTA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – 

PCS  / A Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (ISSN 1678-8435) 

é editada pelo Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais - PCS, 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP Disponível em:  

http://revista.pcs.usp.br/  

 

REVISTA BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO APLICADA - RBCA é editada sob 

a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) 

da Universidade Passo Fundo, e visa divulgar a produção científica nacional nas áreas 

de computação aplicada à educação, ciências exatas, agricultura e saúde, servindo 

também como um ambiente que propicie troca de experiências e ideias entre 

pesquisadores nacionais e estrangeiros que atuam nestas áreas de aplicação. A RBCA 

tem periodicidade normal semestral, podendo servir como veículo de divulgação de 

trabalhos selecionados em eventos científicos através de edições especiais.  Oferece 

acesso livre imediato ao seu conteúdo na versão eletrônica, seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento. Disponível em: 

http://www.upf.br/seer/index.php/rbca/index  

ISYS - REVISTA BRASILEIRA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - é uma 

publicação científica da Comissão Especial de Sistemas de Informação (CESI) da 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com o apoio do Programa de Pós-

Graduação em Informática (PPGI) do Departamento de Informática Aplicada (DIA) da 

UNIRIO. A revista publica trabalhos que analisem sistemas de informação sob três 

perspectivas: desenvolvimento, gestão e infra-estrutura. Esta revista oferece acesso livre 

imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 

conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do 

conhecimento. Disponível em: http://www.seer.unirio.br/index.php/isys/index  

CADERNOS DE INFORMÁTICA A série "Cadernos de Informática" destina-se à 

divulgação de trabalhos de pesquisa do Instituto de Informática, do Programa de Pós-

graduação em Ciência da Computação da UFRGS e de outros eventos científicos em 

Ciência da Computação. Esta série não está aberta para a submissão de artigos de 

terceiros. Oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdeinformatica/index  
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REVISTA MACKENZIE DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO - Esta revista 

oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento. Periodicidade: Anual. Disponível em: 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmec/index   

REVISTA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - A Revista de Ciências 

Exatas e Tecnologia da Anhanguera Educacional é uma publicação com foco 

acadêmico/científico na área exatas/ tecnologicas (e afins). Esta revista possui 

periodicidade semestral e destina-se a cientistas e estudiosos na área de exatas em suas 

diversas modalidades. Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, 

seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 

público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Disponível em: 

http://sare.anhanguera.com/index.php/rcext/index   

 

RAM - Revista de Administração Mackenzie 

http://www.mackenzie.com.br/10293.html  
 

BAR - Brasilian Administration Review  

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2 
 

Cadernos EBAPE 
http://www.ebape.fgv.br/cadernosebape/asp/dsp_lst_artigos_edicao.asp  
 

RAC - Revista de Administração Conteporânea 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1  
 

Revista Brasileira de Finança 
http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index  
 

Gestão.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional 
http://www.gestaoorg.dca.ufpe.br/ 
  

RAI - Revista de Administração e Inovação 

http://www.revista-rai.inf.br/ojs-2.1.1/index.php/rai  
 

Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 
http://www.tecsi.fea.usp.br/revistatecsi/ 
 

Revista Contabilidade & Finanças  

http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/ 
 

Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC)  
http://www.cad.ufsc.br/revista.php3 
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Revista Nacional da Tecnologia da informação 
http://www.revistati.com.br/rnti/home 
 

Revista brasileira de computação aplicada 
http://seer.upf.br/index.php/rbca 
 

Revista eletrônica de sistema de informação 
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/59/revista-eletronica-de-sistemas-de-informacao 
 

Revista Brasileira  de informática na educação 
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/index 
 

Revista de Informação e tecnologia 
http://www.ccuec.unicamp.br/revista/ 
 

Journal of Applied Computing Research 
 

http://revistas.unisinos.br/index.php/jacr/index 
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