Revistas do Curso de RH

MELHOR Gestão de Pessoas
Publicação oficial da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRHNacional). A revista Melhor – Gestão de pessoas leva aos profissionais de
recursos humanos informações de qualidade, capaz de antecipar as principais
tendências da área. A publicação traz cases, entrevistas com os grandes gurus
de RH e reportagens sobre os principais temas que envolvem os gestores do
mais importante capital de umaempresa: as pessoas.
http://revistamelhor.com.br/textos/fixos/edicoes-anteriores-219542-1.asp02.
Revista Gestão RH
Revista Gestão RH Especial é direcionada aos profissionais de gestão de
pessoas e de negócios. Aborda temas da atualidade e de desenvolvimento da
gestão de pessoas nas empresas. É uma fonte de pesquisa do mercado de
Recursos Humanos.
http://www.gestaoerh.com.br/site/revista-gestao-e-rh/
RAE – Revista de Administração de Empresas
Revista Científica Brasileira – disponibiliza artigos da área de administração.
Publicação a cada dois meses. O acervo completo da RAE está disponível para
toda comunidade acadêmico científica,com acesso gratuito.
http://rae.fgv.br/rae e http://rae.fgv.br/rae/edicoes
RAC – Revista de Administração Contemporânea
A RAC é uma revista científica que tem como missão contribuir para o
entendimento aprofundado da Administração e das Ciências Contábeis
mediante a divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas,
documentos, notas e resenhas bibliográficas que possam subsidiar as
atividades acadêmicas e a ação administrativa em organizações públicas e
privadas. A RAC teve sua publicação impressa até o ano de 2008,
permanecendo a partir de então como uma publicação online.
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
Revista de Administração da USP - RAUSP
A Revista de Administração da Universidade de São Paulo tem por objetivo
publicar trabalhos conceituais, práticos e de pesquisa que agreguem valor ao
trabalho de acadêmicos e praticantes de Administração, missão que vem
cumprindo há mais de 30 anos. Seus leitores são professores, alunos de
graduação e pós-graduação, consultores, empresários e profissionais de
empresas públicas e privadas.
Publicação trimestral do Departamento de Administração da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que
conta com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração, a Rausp

traz trabalhos de autores nacionais e estrangeiros, escolhidos com base em
critérios de originalidade, qualidade e criatividade.
CFA - RBA - Revista Brasileira de Administração

www.rbaonline.org.br/arquivos/
RH Portal - O mais completo portal de Recursos Humanos
www.rhportal.com.br/ RH Recursos Humanos: Tudo sobre Gestão de Pessoas e
Administração de RH: Cargos e Salários, Desempenho, Competências, Clima
Organizacional ...

Canal RH em Revista
Disponibiliza o acesso digital das revistas no portal.
http://www.canalrh.com.br/revista/revista_digital.asp
GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional
Periódico do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade
Federal de Pernambuco - PROPAD/UFPE que visa a divulgação de trabalhos
científicos, a disseminação do conhecimento e o debate de idéias sobre gestão
organizacional.
http://www.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/index
GOVERNET – Boletim Governet de Recursos Humanos
A Editora é responsável pela publicação da Revista Governet - A Revista do
Administrador Público, dividida em boletins especializados em Licitações e
Contratos; Orçamento e Finanças Públicas; Processo Legislativo; Recursos
Humanos; Convênios e Parcerias; e Administração Pública e Gestão
Municipal, periódicos que apresentam fonte contínua e atualizada de
divulgação.
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
READ – Revista Eletrônica de Administração
Revista Eletrônica de Administração, criada em 1995 e publicada pela Escola
de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
http://read.adm.ufrgs.br/
SciELO, A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca
eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros. www.scielo.br/?lng=pt
Portal .periodicos. CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos
selecionados de mais de 21.500 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, ...

www.periodicos.capes.gov.br/

