
PERIODICOS ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

1 – PESQUISA OPERACIONAL
O objetivo principal da revista Pesquisa Operacional é a divulgação de trabalhos 
produzidos pela comunidade científica de Pesquisa Operacional (PO) com o intuito 
de promover a sua integração e a disseminação do conhecimento técnico gerado 
dentro da mesma.
ISSN 1678-5142
QUALIS - A4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7438&lng=pt&nrm=iso

2 – REVISTA DE ENSINO DE ENGENHARIA
A Revista de Ensino de Engenharia é uma publicação quadrimestral da Associação 
Brasileira de Educação em Engenharia - ABENGE, destinada à divulgação de 
trabalhos abordando aspectos didático-pedagógicos, científicos, tecnológicos, 
profissionais, políticos e administrativos concernentes à educação em engenharia.
ISSN 2236-0158
QUALIS - B3
http://107.161.183.146/~abengeorg/revista/index.php/abenge

3 – REVISTA DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE
A Revista GeAS é uma publicação científica interdisciplinar das áreas de 
Administração e Planejamento Urbano e Regional/Demografia, com a missão de 
contribuir para a disseminação do conhecimento da Gestão Ambiental e da 
Sustentabilidade, em suas três dimensões (ambiental, social e econômica).
ISSN 2316-9834
QUALIS - B2
http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/index

4 – REVISTA AMBIENTE E ÁGUA
Publicar artigos científicos originais que contribuam para ampliar o conhecimento na 
área interdisciplinar relacionada a Ciências Ambientais e Recursos Hídricos.
ISSN 1980-993X
QUALIS - XX
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-993X&lng=pt&nrm=iso

5 – MATERIALS RESEARCH
Publicar trabalhos originais em pesquisas experimentais e teóricas, bem como 
simulações em processamento, estrutura e propriedades dos materiais.
ISSN 1980-5373
QUALIS - XX
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-1439&lng=pt&nrm=iso

6 – ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
A Revista Engenharia Sanitária e Ambiental tem por objetivo a publicação de 
contribuições técnicas e científicas originais nas áreas de saneamento e do meio 
ambiente e em suas interfaces.
ISSN 1809-4457
QUALIS - B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=iso

7 – GESTÃO E PRODUÇÃO
Ser um meio de divulgação de trabalhos originais ou que apresentem resultados de 
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estudos e pesquisas na área de Engenharia de Produção.
ISSN 1806-9649
QUALIS - B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=pt&nrm=iso

8 – TECNOLOGÍA Y CIÊNCIAS DEL AGUA
Tecnología y Ciencias del Agua procura estimular a publicação de trabalhos que 
brindem contribuições originais desde as diversas perspectivas disciplinarias, que 
dão conta das complexas dimensões relacionadas com a gestão, aproveitamento, 
uso, explotação, conservação, cuidado e conhecimento da água, e restantes 
recursos naturais associados, como solo e floresta. Seu objetivo é difundir e 
promover o uso e a apropriação social das novas e mais importantes contribuições 
científicas e tecnológicas que, dia a dia, enriquecem o conhecimento sobre o 
recurso água e seu meio. Tecnología y Ciencias del Agua (2010) é a continuação da 
revista "Ingeniería hidráulica en México" (1947-1971), editada em sua segunda 
época, desde 1985, pelo Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que a sua vez 
foi a continuação da revista "Irrigación en México" (1930-1946) e "Recursos 
hidráulicos" (1972-1978). Publicação bimestral.
ISSN 2007-2422
QUALIS - B2
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=2007-2422
&nrm=iso&rep=&lng=pt

9 – REVISTA LATINO-AMERICANA DE INOVAÇÃO E ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO
A Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção é uma 
publicação online de divulgação científica, com periodicidade semestral de acesso 
livre e gratuito sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná
ISSN 2317-6792
QUALIS - XX
https://revistas.ufpr.br/relainep

10 – REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
A Revista Produção Online, uma revista da ABEPRO, objetiva qualificar e dar ampla 
visibilidade à produção científica da área de Engenharia de Produção e áreas 
correlatas
ISSN 1676-1901
QUALIS - XX
https://www.producaoonline.org.br/rpo

11 – REVISTA ELETRÔNICA PRODUÇÃO EM FOCO
A Revista “Produção em Foco” foi criada, em outubro de 2010, como uma iniciativa 
do Mestrado Profissional em Engenharia de Produção do Centro Universitário 
Tupy – UNISOCIESC em Joinville, Brasil.
ISSN 2237-5163
QUALIS - B3
http://conteudo.sociesc.com.br/producaoemfoco/index.php/producaoemfoco

12 – REVISTA PRODUÇÃO EM DESTAQUE
O periódico Produção em Destaque é uma publicação multidisciplinar do Centro 
Universitário UNIFAFIBE, para divulgação de artigos científicos que tragam o 
projeto, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados 
de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e 
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energia; bem como especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes 
sistemas para a sociedade e meio ambiente, recorrendo a conhecimentos 
especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, juntamente com 
os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia.
ISSN XXXX-XXXX
QUALIS - XX
http://unifafibe.com.br/revistaproducaoemdestaque/

13 – EXACTA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
A revista Exacta é uma publicação científica apoiada pela Universidade Nove de 
Julho – UNINOVE e iniciou seus trabalhos em 2003. Desde 2007 é indexada no 
Qualis e a partir de maio de 2011 há o identificador digital (DOI) para todos os 
artigos, o que corrobora o dinamismo e o menor tempo na disponibilização dos 
artigos, bem como a autenticação dos textos.
ISSN 1983-9308
QUALIS - B2
http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=exacta

14 – PRODUÇÃO & PRODUÇÃO
São aceitos artigos de interesse da Engenharia de Produção, nas áreas de 
Gerência de Produção; Qualidade; Gestão Econômica; Ergonomia e Segurança do 
Trabalho; Engenharia do Produto; Pesquisa Operacional; Estratégia e 
Organizações; Gestão da Tecnologia; Sistemas de Informação e Conhecimento; 
Gestão Ambiental e Ensino de EP.
ISSN 1983-8023
QUALIS - B4
https://seer.ufrgs.br/produto&producao/

15 – CONTROLE & AUTOMAÇÃO
Promover no Brasil a ciência e a tecnologia de controle automático no seu mais 
amplo sentido, em todos os sistemas, sejam eles físicos, biológicos, sociais e 
econômicos.
ISSN 0103-1759
QUALIS - A4
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0103-1759/lng_pt/nrm_iso

16 – REVISTA CONHECIMENTO & INOVAÇÃO
Promover no Brasil a Interação Universiddae e empresa.
ISSN 1984-4395
QUALIS - B2
http://www.conhecimentoeinovacao.com.br

17 – REVISTA DE NEGÓCIOS
Revista de Negócios is located in Blumenau, state of Santa Catarina, Brazil, in the 
campus of Universidade Regional de Blumenau—FURB, post-graduate programme 
in Business Admnistration. The journal is published quarterly in January, April, July 
and October on the website furb.br/rn.
ISSN 1980-4431
QUALIS - XX
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn/index

18 – LOGISTICA & NEGÓCIOS
Revista digital de Logistica do Paraguay
ISSN XXXX-XXXX
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QUALIS - XX
http://revistalogisticaparaguay.com

19 – GESTSÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÕES E SISTEMAS
A Revista GEPROS é um periódico acadêmico publicado em versão eletrônica do 
Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), Campus Bauru. A Revista GEPROS foi criada em 2009 e desde então 
está direcionada a professores, pesquisadores, pós-graduandos, graduandos, 
profissionais e interessados nas áreas de Engenharia de Produção e correlatas.
ISSN 1984-2430
QUALIS - B4
https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros

20 – RAE REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
To encourage the production and dissemination of knowledge about business 
administration.
ISSN 2178-938X
QUALIS - A3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&nrm=iso&lng=en

21 – 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.
ISSN 1982-7849
QUALIS - B2
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1

22 – TRANSPORTE
TRANSPORTES (ISSN: 2237-1346) é o único periódico técnico-científico nacional 
que publica artigos em todos os campos da Engenharia de Transportes e ciências 
afins. Manuscritos submetidos para publicação são analisados por especialistas de 
renome nacional e internacional. TRANSPORTES tem periodicidade quadrimestral e 
é uma publicação da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes -
ANPET, uma entidade que reúne pesquisadores, especialistas e estudantes do 
Brasil e do exterior.
ISSN 2237-1346
QUALIS - XX
https://www.revistatransportes.org.br/anpet

23 – THE JOURNAL OF TRANSPORT LITERATURE
Promote the diffusion of scientific knowledge in the area of transport management, 
planning and economics, with special focus on transportation markets in emerging 
and developing countries.
ISSN 2239-1031
QUALIS - XX
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2238-1031&lng=en&nrm=iso

24 – GESTÃO & PLANEJAMENTO
A Revista Gestão & Planejamento (G&P) é uma publicação quadrimestral do 
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Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Salvador –
UNIFACS, que se constitui como um espaço editorial aberto para toda a 
comunidade científica nacional e internacional, com publicação de artigos em todos 
os campos da Administração: Finanças, Marketing, Produção, Recursos Humanos, 
Estudos Organizacionais, Sistema de Informação, Turismo e Contabilidade, sempre 
com o foco na gestão. Como orientação geral, a revista busca, pelos critérios de 
qualidade e rigor, publicar ensaios, pensatas, resenhas e artigos científicos 
decorrentes de pesquisas empíricas.
ISSN 2178-8030
QUALIS - XX
https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb/about

25 – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO FACES JOURNAL
A Revista FACES Journal é uma publicação da Universidade FUMEC/FACE, que 
busca atender a amplo leque de conhecimentos, perspectivas e questões em 
Administração. O público-alvo é composto por estrato relevante da comunidade 
empresarial – administradores, executivos, consultores e executivos de alta e média 
gerência, assim como por acadêmicos – professores, pesquisadores e estudantes 
de Administração e áreas afins.
ISSN 1984-6975
QUALIS - B2
http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp

26 – BBR BRAZILIAN BUSINESS REVIEW
BBR - Brazilian Business Review publishes high quality research across all fields of 
business. Themes include, but are not limited to, management, accounting, 
controllership, finance, information management, innovation management, strategy, 
and economics. We welcome papers developed in public, private, or third sector 
organizations. Published six times a year, BBR is supported by FUCAPE, a top 
Brazilian business school.
ISSN XXXX-XXXX
QUALIS - XX
http://www.bbronline.com.br/index.php/bbr
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