REUNIR: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade
A Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade – REUNIR comunica que
foi finalizada a implantação do Digital Object Identifier (DOI) para os artigos publicados.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT
(2013), o DOI faz parte de um sistema que oferece identificadores digitais para objetos que
permitem a identificação inequívoca e persistente de qualquer tipo de entidade (física, digital ou
abstrata) no ambiente da internet.
No caso da REUNIR, a inclusão do DOI se deu em todos os artigos publicados na
revista desde 2011 (ano de criação do periódico), totalizando 120 (cento e vinte) registros.
Desta forma, recomendamos aos autores com artigos publicados nas edições da REUNIR que
acessem a revista para a inclusão do DOI na plataforma Lattes, no intuito de facilitar a
identificação dos artigos em consultas posteriores.
Informamos também que nas edições futuras, o DOI sairá no momento de publicação
da edição da revista (periodicidade quadrimestral, podendo ser publicadas edições especiais).
Aproveitamos o ensejo para informar que nossa Revista, continua recebendo apoio
institucional da Direção do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais e da Reitoria da
Universidade Federal de Campina Grande. Recentemente fomos agraciados com a assinatura
do Termo de Adesão à Biblioteca Eletrônica SPELL - Scientific Periodicals Electronic Library,
vinculada à ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração,
além de outros indexadores:
Além disso, conseguimos recentemente incluir todos o nosso acerco eletrônico de
publicações

(desde

a

primeira

edição

de

2011)

no

SPELL

da

ANPAD http://www.spell.org.br/periodicos/ver/138/reunir--revista-de-administracao-contabilidade-e-sustentabilidade,

bem

como

na

EBSCOHost https://www.ebscohost.com/academic/fonte-academica.
Outros indexadores da REUNIR:
DOAJ - Directory of Open Acess Jornauls: https://doaj.org/toc/2237-3667
CROSSREF: http://search.crossref.org/?q=revista+reunir
SUMÁRIOS.ORG: http://sumarios.org/revistas/revista-de-administra%C3%A7%C3%A3ocontabilidade-e-sustentabilidade
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DIADORIM: http://diadorim.ibict.br/handle/1/272
e-Revist@s: https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1009-reunir-revistaadministrac%C3%A3o-contabilidade-sustentabilidade
Sobre a REUNIR:
A REUNIR 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.
Os artigos submetidos devem abordar os temas relacionados segundo a classificação a seguir:
Área

de

Administração (Administração

Organizacionais, Ensino

e

da

Pesquisa

Informação, Administração
em

Pública, Estudos

Administração, Estratégia

em

Organizações, Finanças, Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gestão de Operações e
Logística, Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho e Marketing).
Área de Ciências Contábeis (Controladoria e Contabilidade Gerencial, Contabilidade para
Usuários Externos, Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais, Educação e Pesquisa em
Contabilidade, Contabilidade, Sustentabilidade e Organizações).
Área de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade,
Abordagens

e

Práticas

Sustentáveis,

Educação

Ambiental,

Gestão

Ambiental

em

Organizações, Gestão Socioambiental Setorial, Gestão dos Recursos Naturais, Meio Ambiente
e Sociedade).
Maiores informações: http://revistas.ufcg.edu.br/reunir/index.php/uacc
ISSN: 2237-3667
Saudações editoriais,

Dr. José Ribamar Marques de Carvalho
Editor Científico Responsável – REUNIR
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