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Titulo Periodico ISSN eISSN Unidade Solicitante Área Assunto Geral Assunto Específico Descrição Editor Formato

@GRH 2034-9130 2295-9149 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração
Gestão de Recursos 

Humanos
Revista científica internacional que visa promover a excelência na 
pesquisa de língua francesa em gestão de recursos humanos.

De Boeck Supérieur online

Cell Metabolism 1550-4131 1932-7420 FCA Ciências Aplicadas Ciências Aplicadas Ciências da vida
Publica relatórios de novos resultados em qualquer área da biologia 
metabólica, desde biologia molecular e celular a estudos translacionais.

Elsevier online

Entreprendre et Innover 2034-7634 2034-7642 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Indústrias e Comércios
Aborda amplamente as questões de criação, aquisição, transmissão, 
organizacional, institucional, empreendedorismo social, inovação e 
crescimento empresarial.

De Boeck Supérieur online

Ergonomics 0014-0139 1366-5847 FCA Ciências Aplicadas Engenharia Engenharia Industrial
Artigos e análises multidisciplinares voltados para a pesquisa de todos os 
aspectos das pessoas no trabalho.

Taylor & Francis online

Georisk 1749-9518 1749-9526 FCA Ciências Aplicadas Ciências Aplicadas Geofísica
Fornece um fórum científico multidisciplinar para fertilização cruzada de 
idéias entre as partes interessadas que trabalham em vários aspectos do 
georisk para avançar o estado da arte e a prática.

Taylor & Francis online

Gestion 0701-0028 2369-1352 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
Oferece artigos de alta qualidade em todas as áreas da administração, 
extraindo seu conteúdo de pesquisas e experiências universitárias.

HEC Montréal online

Gestion 2000 0773-0543 2406-4734 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
Discute todos os aspectos da gestão, incluindo estratégia, marketing, 
finanças, recursos humanos e produção.

Assoc de Recherches et 
Publications en 

Management
online

Gestion et Management Public 2116-8865 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão Hospeda artigos de pesquisa na área de administração e gestão pública. AIRMAP online

International Journal of Performance Analysis in Sport 2474-8668 1474-8185 FCA Ciência Aplicadas Ciências do Esporte Esporte e lazer
Abrange todos os aspectos da análise de desempenho atlético, incluindo 
comportamento, tecnologia e biomecânica.

Taylor & Francis online

Journal of International Business Studies
0047-2506

1478-6990 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Administração
Traz artigos de interesse que contribuem para a fundamentação teórica 
dos estudos de negócios e gestão.

Palgrave Macmillan online

La Revue des Sciences de Gestion 1160-7742 1760-6136 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
A Revista apresenta aos pesquisadores uma visão pioneira da pesquisa 
gerencial por meio das ideias de correntes de pensamento, métodos que 
nascem e se desenvolvem ao longo da vida das empresas.

Direction et Gestion (La 
RSG)

online

https://www.cairn.info/revue-agrh1.htm
https://www.cell.com/cell-metabolism/archive
https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover.htm
https://www.tandfonline.com/loi/terg20
https://www.tandfonline.com/loi/ngrk20
https://www.cairn.info/revue-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public.htm
https://www.tandfonline.com/loi/rpan20
https://www.palgrave.com/gp/journal/41267
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion.htm


Le Journal de l´École de Paris du Management 1253-2711 2118-4585 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão Publica uma seleção dos trabalhos da Escola de Administração de Paris.
Ass des Amis de l´École de 

Paris
online

M@n@gement 1286-4692 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão Cobre a gestão e estratégia de negócios no mundo francófono. AIMS online

Management et Avenir 1768-5958 1969-6574 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Gestão
Seu objetivo é permitir que profissionais e professores-pesquisadores se 
comuniquem, troquem e submetam à crítica suas reflexões e pesquisas 
sobre negócios e disciplinas de gestão.

Management Prospective 
Ed

online

Movement et Sport Sciences 2118-5735 2118-5743 SBU-pacote Ciências Aplicadas Ciências do Esporte Ciência esportiva

Revista científica da Associação de Pesquisadores em Atividades Físicas e 
Esportivas que tem como missão reunir pesquisadores, professores, 
engenheiros, técnicos, treinadores, a fim de promover a pesquisa na 
área. e habilidades motoras.

EDP Sciences online

Physical Education and Sport Pedagogy 1740-8989 1742-5786 FCA Ciências Aplicadas Ciências do Esporte Educação Física
Concentra-se em educação física e esportes juvenis e campos 
relacionados, como formação de professores e técnicos.

Taylor & Francis online

Projectics / Proyéctica / Projectique 2031-9703 2032-0043 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios
Visa promover, em inglês, espanhol e francês, reflexões sobre temas 
emergentes no campo da complexidade da ação nas organizações. 

De Boeck Supérieur online

Question(s) de Management 2262-7030 2271-2127 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios

Revista académica que visa promover a investigação sobre o impacto 
das transformações sociais na gestão das organizações e o desejo de 
explorar, em cada um dos campos da gestão, as questões que nascem 
num contexto de transição e as vias de resposta.

IMCF online

Recherches en Sciences de Gestion 2259-6372 2271-2836 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios Revista em ciências da administração. ISEOR online

Revue de Gestion des Ressources Humaines 1163-913X 2271-2186 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Recursos humanos Publica artigos originais na área de gestão de recursos humanos. Editions Eska online

Revue Française de Gestion 0338-4551 1777-5663 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios
Apresenta análises críticas de publicações recentes que fornecem 

conselhos gerenciais aplicáveis   a todos os setores.
Revues Lavoisier online

Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) et 
Entreprise

2259-2490 2260-5584 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração Negócios
Tem por objetivo publicar artigos de pesquisa sobre a gestão de 
empresas em todas as áreas da gestão e seguindo um design que coloca 
o ser humano em o cerne de suas preocupações.

ARIMHE online

Systèmes d´Information et Management 1260-4984 2271-7188 SBU-pacote Ciências Aplicadas Administração
Banco de dados e 
gerenciamento de 

banco de dados

Pretende ser a revista de língua francesa de referência em sistemas de 
informação para gestão empresarial.

Editions Eska online

https://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management.htm
https://management-aims.com/index.php/mgmt
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir.htm
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences.htm
https://www.tandfonline.com/loi/cpes20
https://www.cairn.info/revue-projectique.htm
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-de-gestion-des-ressources-humaines.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-rimhe.htm
https://www.cairn.info/revue-rimhe.htm
https://www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management.htm









































































