
A Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (ISSN 1982-6125) é publicada pela 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) com foco em 

pesquisas desenvolvidas sob diferentes perspectivas filosóficas e metodológicas do 

Turismo que contribuam para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental 

no Brasil e na América Latina. 

Disponível em: https://rbtur.org.br/rbtur/index 

 

A Revista Turismo em Análise (ISSN 1984-4867) é um periódico científico 

quadrimestral voltado para a disseminação de trabalhos inéditos que tratem do turismo. 

Editada pelo Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo desde 1990, a RTA é o mais antigo 

periódico científico de turismo do Brasil.  

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rta 

 

A Revista Turismo & Desenvolvimento é um projeto editorial do Departamento de 

Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, 

publicado semestralmente desde 2004. Foi a primeira revista científica criada em Portugal 

tendo como horizonte analítico específico a área do turismo e como missão divulgar o 

conhecimento e a investigação produzidos. 

Disponível em: https://proa.ua.pt/index.php/rtd/index 

 

A Revista de Psicologia (eISSN 21786941) é editada pelo Grupo Editoral Kroton. 

Disponível em: https://revista.pgsskroton.com/index.php/renc/article/view/2573. 

 

Revista Guaju: Revista Brasileira de Desenvolvimento Territorial Sustentável (ISSN 

2447-4096) é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Territorial Sustentável, da Universidade Federal do Paraná que publica 

pesquisas inéditas relacionadas às áreas de socioeconômica e saberes locais, redes sociais 

e políticas públicas, ecologia e biodiversidade. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/guaju 

 

Revista Alpha de Linguística (ISSN 1981-5794) é uma publicação contínua financiada 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” e publica artigos, resenhas e entrevistas vinculados a todas as linhas de 

pesquisa dos Estudos Linguísticos. 

Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa  
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A Revista de Administração de Empresas -ERA- (eISSN 2178-938X) da Fundação 

Getúlio Vargas foi lançada em 1961, a fim de apoiar o desenvolvimento do pensamento 

administrativo no Brasil e a consolidação da profissão de administrador. 

Disponível em: https://rae.fgv.br 

 

O Caderno Prudentino de Geografia (ISSN 2176-5774) é uma publicação semestral 

online e de fluxo contínuo criada em 1981 pela Associação dos Geógrafos Brasileiros 

(AGB) – Seção Local de Presidente Prudente. 

Disponível em  http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg 

 

A Revista Licere (eISSN 1981-3171) é editada pelo Programa de Pós Graduação 

Interdisciplinar em Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, de periodicidade 

trimestral, a fim de contribuir para o avançar da discussão sobre o Lazer. 

Disponível em: https://seer.ufmg.br/index.php/licere 

 

A Revista Geografia (ISSN 0102-3888) é editada pelo Departamento de Geociências da 

Universidade Estadual de Londrina e busca matérias de interesse científico de áreas 

relacionadas à ciência geográfica e ciências 

Disponível em:http://www.uel.br/revistas/geografia/ 

 

A Revista GEOgraphia (ISSN 26748126) é uma publicação do Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense desde 1999. Tem por 

objetivo divulgar o conhecimento sobre a atualidade de debates, clássicos e 

contemporâneos, de interesse da Geografia e áreas fins, que dialoguem com 

problemáticas relativas ao espaço geográfico.  

Disponível em: https://periodicos.uff.br/geographia/index 

 

A Revista Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade (ISSN: 2178-9061), com 

circulação trimestral, é um periódico acadêmico dedicado à reflexão e à discussão sobre 

o Turismo e temas transversais, cuja primeira edição circulou em 2009. 

Disponível em - http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos 

 

A Revista Scientia Tec (ISSN 2318-9584) busca divulgar estudos de caráter original 

voltados à formação Profissional Técnica, Tecnológica e Superior com natureza 

multidisciplinar. O periódico está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação do IFRS (PROPPI). 

Disponível em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec 
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A Revista Sinalizar (ISSN 24480797) é uma publicação da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) a fim de divulgar trabalhos relacionados à 

Linguística das línguas de sinais, à Tradução e Interpretação entre as línguas de sinais e 

entre línguas orais, à Escrita de Sinais, ao ELiS (Sistema Brasileiro de Escrita de Sinais), 

à Literatura Surda, ao Ensino-Aprendizagem de línguas para/por surdos, à Educação de 

Surdos e temas afins no campo das ciências humanas. 

Disponível em: https://revistas.ufg.br/revsinal/issue/view/2301 

 

A Revista de Turismo Contemporâneo (ISSN 2357-8211) é editada pelo Programa de 

Pós-Graduação em Turismo da Universidade Fedral do Rio Grande do Norte e busca 

contribuir para a construção do conhecimento científico na área de Turismo por meio da 

divulgação de estudos relacionados às atividades acadêmicas e práticas dos diversos 

setores do Turismo. 

Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo 

 

A Revista Turismo, Visão e Ação -TVA- (eISSN 1983-7151) é um periódico científico 

interdisciplinar vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 

Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva 

 

A Revista Brasileira de Finanças (eISSN 1984-5146) é a publicação oficial da 

Sociedade Brasileira de Finanças e visa o progresso e a disseminação do conhecimento 

sobre finanças no Brasil por meio da publicação de artigos técnicos em todos os campos 

da pesquisa em finanças e economia financeira.  

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index. 

 

A Revista Contabilidade & Finanças -RC&F- (eISSN 1808-057X) editada pela 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São 

Paulo. Publica artigos nas áreas de Contabilidade, Controladoria, Atuária e Finanças. 

Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rcf/issue/view/12503 

 

A Revista Turismo e Sociedade (ISSN 1983-5442) é uma revista científica eletrônica 

quadrimestral do grupo de pesquisa Turismo e Sociedade vinculada ao Departamento de 

Turismo da Universidade Federal do Paraná. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/turismo 
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