
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

1. REVISTA  UNIVERSO CONTÁBIL 
A Revista UNIVERSO CONTÁBIL objetiva a divulgação por meio eletrônico de produção científica relevante desta 
área, de forma gratuita, aberta a todos os interessados. 
 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/index 
 

2. REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – RBC 
 A revista é uma publicação técnica e tem como objetivo divulgar artigos com atributos técnico-contábeis, 
transmitindo estudos e experiências profissionais. Os artigos veiculados na RBC não necessitam apontar, 
necessariamente, para uma única direção doutrinária ou técnica, dentro do espírito de respeito à liberdade de 
opinião, que é um dos alicerces do Conhecimento. 
 

http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc 
 

3. REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS (USP) 
A Revista 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. 
 

http://www.revistas.usp.br/rcf 
 

4. REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUSTOS – ABCUSTOS 
A Revista ABCustos tem como missão promover a divulgação da produção científica original, inédita e de 

qualidade na área de custos, sob uma abordagem multidisciplinar e no contexto da gestão das organizações, 

desenvolvida pelos pesquisadores, professores, alunos e profissionais do Brasil e de outros países, visando 

contribuir para a geração e aprimoramento do conhecimento científico nessa área. 

https://www.abcustos.emnuvens.com.br/abcustos 

5. ADVANCES IN SCIENTIFIC AND APPLIED ACCOUNTING – ASAA – 
A ASAA – Advances in Scientific and Applied Accounting é um periódico científico publicado pela AnpCONT – 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis.  A ASAA é direcionada aos 
pesquisadores da comunidade científica da Contabilidade e de áreas afins. A missão da ASAA é disseminar o 
conhecimento através da publicação de trabalhos originais em todas as áreas da pesquisa contábil, utilizando 
metodologias analíticas, empíricas, experimentais, de campo, dentre outras,  sempre sustentadas em teorias que 
reflitam o mais alto desenvolvimento da área 
 
http://asaa.anpcont.org.br 
 

6. BRAZILIAN BUSINESS REVIEW – BBR  
A BBR - Brazilian Business Review tem como missão contribuir para a construção e atualização do 
conhecimento na área de negócios, mediante a disseminação de artigos teórico-empíricos. 
 
 http://www.bbronline.com.br/ 
 

7. BASE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNISINOS 

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

8. CONTABILIDADE VISTA & REVISTA  
Revista Quadrimestral do Curso de Mestrado em Ciências Contábeis – Cepcon/UFMG apoiada pelo Departamento 
de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 
 

 http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/issue/archive 
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9. CUSTOS E @GRONEGÓCIO ON LINE 
Custos e @gronegócio on line está inserido no contexto das Boas Práticas de Publicação Científica preconizadas 
pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração (ANPAD) compartilhando o 
entendimento de que o processo de editoração é um relevante serviço prestado para professores, pesquisadores, 
estudantes e demais profissionais da área com a finalidade de proporcionar o acesso ao conhecimento. 
 

 http://www.custoseagronegocioonline.com.br/edicoes.html 
 

10. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS – RBGN  
A revista destina-se à disseminação e promoção do debate científico em Administração e Contabilidade 

 
 https://rbgn.fecap.br/RBGN 
 

11. REVISTA CONTEMPORÂNEA DE CONTABILIDADE – RCC  
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. 
 
 https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade 
 

12. REVISTA DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES – RCO – 
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. 
 
 http://www.revistas.usp.br/rco 
 

13. REVISTA MINEIRA DE CONTABILIDADE – RMC 
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.  
 
http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc 
 

14. REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL  
Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau 
(PPGCC/FURB). 
 

 http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil 
 

15. CONTABILIDADE GESTÃO E GOVERNANÇA – CGG  
A CGG é um periódico online com acesso livre e imediato aos textos publicados desde 1998 (da antiga UnB 
Contábil), de modo a permitir a divulgação rápida e ampla do conhecimento produzido, utilizando para isso a 
plataforma digital do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER – oferecido pelo Instituto Brasileira de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 
 
 https://www.cgg-amg.unb.br/index.php/contabil 
 

16. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA – RACE  
RACE é a publicação de 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. 
 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race 
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17. REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL 
 É um periódico que tem como base o Departamento de Ciências Contábeis (DCC) da UFRN e constitui-se como 
um dos veículos de divulgação do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (PPGCC). Este periódico é 
dirigido à comunidade científica: professores, estudantes, pós-graduandos e profissionais da área de 
Contabilidade. 
 

 https://periodicos.ufrn.br/ambiente 
 

18. REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE – REPEC 
Revista científica mantida pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON), com a missão de 
divulgar a produção de conhecimentos na área contábil. 
 

 http://www.repec.org.br/index.php/repec 
 

19. REVISTA ENFOQUE: REFLEXÃO CONTÁBIL  
Divulgar produção científica da área contábil e disseminar o conhecimento e promover a reflexão e a discussão 
de temas da área contábil e afins, servindo de apoio à pesquisa, ao ensino de graduação e pós-graduação, bem 
como fonte de leitura para professores, profissionais e demais interessados.  
 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque 
 

20. SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO  
A revista Sociedade, Contabilidade e Gestão tem como missão contribuir para a construção, disseminação e 
integração de conhecimentos nas áreas de Contabilidade e Gestão, favorecendo o desenvolvimento social. 
 

 http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/ufrj/index 
 

21. CONTEXTO  
Disseminar o conhecimento das áreas de Contabilidade e Controladoria, por meio de produções intelectuais de 
qualidade no âmbito da pós-graduação.  
 
http://seer.ufrgs.br/ConTexto 
 

22. PENSAR CONTÁBIL  
Tem como missão a divulgação de artigos relevantes na área contábil, com o objetivo de incentivar a pesquisa. 
 

 http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil 
 

23. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA DA FUNDACE – RACEF  
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. 
 
https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef 
 

24. REVISTA DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA – RC&C  
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 
 

 http://revistas.ufpr.br/rcc 
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25. REGISTRO CONTÁBIL – RECONT  
Este periódico é dirigido à comunidade científica: professores, estudantes e profissionais da área de 
contabilidade e áreas afins (Administração, Economia, Direito, Engenharia da Prosução, Sistemas de Informação, 
etc.). O Objetivo do periódico é interagir com diferentes públicos e instituições no tocante à disseminação dos 
conhecimentos contábeis, tanto em nível nacional como internacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de 
metodologias e procedimentos, notadamente nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão em atividades 
contábeis. 

 
 http://www.seer.ufal.br/index.php/registrocontabil 
 

26. REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (Online) é uma publicação do Programa de 
Mestrado em Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio 
Janeiro. Trata-se de uma revista generalista na área de contabilidade, voltada a acadêmicos e profissionais 
(professores e estudantes). Tem por missão fomentar a produção e a divulgação de conhecimento em 
Contabilidade. 
 

http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/UERJ 
 

27. REVISTA DE GESTÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE  
Com o objetivo de difundir e promover o conhecimento na área de Administração, Contabilidade e Finanças, a 
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade (RGFC) visa a divulgação por meio eletrônico da produção científica 
relevante destas áreas, de forma gratuita, aberta a todos os interessados. 
 

http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ 
 

28. REVISTA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL – RIC  
A RIC, Revista de Informação Contábil, criada em fevereiro de 2007, é um periódico do Departamento de Ciências 
Contábeis da UFPE e constitui-se como um dos veículos de divulgação da produção do Programa de Pós-
graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O periódico é dirigido à 
comunidade científica: professores, pós-graduandos e profissionais que atuam na área de Contabilidade e áreas 
correlatas (Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharia de Produção, dentre outras). O 
objetivo é que a Revista se constitua num veículo para a divulgação da pesquisa e da prática contábil, inclusive 
estudos de caso, ampliando e promovendo o debate sobre a Contabilidade. 
 

 https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis 
 

29. REVISTA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS – SINERGIA 
A Revista de Sinergia é editada semestralmente, em busca do aprimoramento das Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis, em seus vários desdobramentos. Trata-se de um espaço aberto para os 
pesquisadores, professores e estudantes que desejam trazer a reflexão, o resultado de suas pesquisas. O objetivo 
da Revista Sinergia é publicar artigos teóricos e teórico-empíricos inéditos relacionados com as Ciências 
Econômicas, Administrativas e Contábeis. 
 
 https://www.seer.furg.br/sinergia 
 

30. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E SUSTENTABILIDADE – REUNIR  
A REUNIR - Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade tem a missão a missão de disseminar 
e fomentar o conhecimento nas áreas de Administração e Contabilidade juntamente com outras áreas de 
conhecimento ligadas à gestão socioambiental e à sustentabilidade. Objetiva divulgar por meio eletrônico a 
produção científica relevante destas áreas, de forma gratuita e aberta as partes interessadas. 
 

 http://revistas.ufcg.edu.br/reunir/index.php/uacc 
 

31. REVISTA CATARINENSE DA CIÊNCIA CONTÁBIL 
A Revista Catarinense da Ciência Contábil é uma publicação quadrimestral do Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina e tem como missão divulgar a produção científica na área de Contabilidade, 
produzida por professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do exterior, selecionada com base 
na qualidade e na contribuição para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento nesse campo. 
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 http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC 
 

32. REVISTA DE CONTABILIDADE DA UFBA  
A RC-UFBA (ISSN 1984-3704) é um veículo destinado à disseminação de pesquisas e idéias que agreguem valor 
ao trabalho de acadêmicos e praticantes da contabilidade. 
 
 https://portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade 
 

33. CAP ACCOUNTING AND MANAGEMENT  
A missão da CAP Accounting and Management é disseminar o conhecimento, contribuindo com o 
desenvolvimento da sociedade, com foco delineado para a área de negócios e conhecimentos correlatos, tendo 
como público alvo pesquisadores e professores. 
 

 http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/CAP 
 

34. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA FAT  
A ReAC tem como missão disseminar pesquisas relacionadas às áreas de Contabilidade e Administração, 
contribuindo para a divulgação do conhecimento, primando pela qualidade e relevância destes estudos que são 
devidamente selecionados por nossa equipe de avaliadores. 
 

http://www.fat.edu.br/reacfat.com.br/index.php/reac 
 

35. REVISTA DE GESTÃO E CONTABILIDADE DA UFPI  
A Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI tem a Missão de difundir e promover o conhecimento na área de 
Gestão (Administração, Contabilidade e Finanças). 
 

 http://www.ojs.ufpi.br/index.php/gecont 
 

36. REVISTA EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL  
A Revista Evidenciação Contábil & Finanças (RECFin) é um periódico científico publicado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com apoio 
do Departamento de Finanças e Contabilidade (DFC) dessa instituição. Sua missão é contribuir com a construção 
e a atualização do conhecimento nas áreas de Contabilidade, Atuária e Finanças por meio da publicação de 
trabalhos que fomentem o debate científico em torno de temas de interesse dessas áreas. 

 

 http://periodicos.ufpb.br/index.php/recfin/index 
 

37. ANAIS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS ABC  
O Congresso Brasileiro de Custos é o principal evento ligado à área de custos empresariais do Brasil. Além 
disso, são os principais divulgadores da produção técnico-científica da especialidade e áreas afins, 
proporcionando a interação da comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e estudantes, com 
empresários, consultores, contadores, administradores e demais profissionais atuantes na área da Gestão 
Estratégica de Custos. 
 
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais 
 

38. REVISTA ESPAÇO ACADÊMICO  
A Revista Espaço Acadêmico têm como objetivos: Divulgar a reflexão crítica sobre o campo acadêmico, a 
política e a sociedade em geral, numa perspectiva plural e democrática; Contribuir para fortalecer os 
vínculos entre os espaços formais do conhecimento científico e os espaços e movimentos sociais externos à 
comunidade acadêmica. A revista publica artigos originais concernentes ao campo das Ciências Sociais 
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia), sub-áreas e áreas afins. 

 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico 
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