
Conectando centros de excelência no mundo inteiro
Visite www.inderscience.com para obter mais detalhes sobre 

mais de 420 títulos

Sobre a Inderscience Publishers
Somos uma empresa independente, com mais de 35 anos de experiência em publicação, oferecendo mais

de 420 periódicos internacionais de alta qualidade avaliados por pares em disciplinas abrangentes,
incluindo ciências, engenharia e tecnologia; meio ambiente e sustentabilidade; saúde e ciências biológicas;

computação; economia; e gestão. Orgulhamo-nos de poder oferecer uma estrutura para que autores
publiquem em novas áreas. Nossa abordagem interdisciplinar, conselhos editoriais internacionais e lista de

colaboradores nos torna uma editora pioneira que visa incentivar e promover o pensamento inovador.

INDERSCIENCEINDERSCIENCE

Coleções de Publicações Online



Computação e Matemática
www.inderscience.com/cm
• Matemática Aplicada e Computacional
• Inteligência Artificial e Sistemas Inteligentes
• Comunicações e Tecnologia Móvel
• Ciência da Computação, Aplicações 

e Software
• Sistemas da Informação e Tecnologia
• Internet e Serviços Web
• Simulação e Modelagem

Economia e Finanças
www.inderscience.com/ef
• Contabilidade e Finanças
• Economia

Educação, Conhecimento
e Aprendizagem
www.inderscience.com/ekl
• Educação e Aprendizagem ao Longo 

da Vida
• Estudos do Conhecimento
• Aprendizagem e Desenvolvimento de

Recursos Humanos

Energia e Meio Ambiente
www.inderscience.com/ee
• Energia
• Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável
• Infraestruturas
• Ciência Nuclear e Tecnologia

Cuidados com a Saúde e
Biociências
www.inderscience.com/hb
• Biociências e Bioinformática
• Cuidados com a Saúde e Engenharia

Médica

Gestão e Negócios
www.inderscience.com/mb
• Administração de Empresas
• Ciências da Decisão e Tomada de Decisão
• Empreendedorismo e PMEs
• Direito
• Gestão Operacional e Marketing
• Gestão Política e Organizacional
• Garantia de Qualidade e Serviços de Gestão
• Gestão da Cadeia de Suprimentos e

Logística
• Tecnologia e Gestão da Inovação

Políticas Públicas e Administração
www.inderscience.com/ppa
• Administração Pública
• Políticas Públicas e Serviços Públicos

Gestão de Riscos, Segurança e
Emergência
www.inderscience.com/rsem
• Risco, Confiabilidade e Segurança
• Gestão da Segurança e Emergência

Ciência, Engenharia e Tecnologia
www.inderscience.com/set
• Mecânica Aplicada e Dinâmica de Gases
• Tecnologia e Sistemas Automotivos 

e de Veículos
• Engenharia Civil e Estruturas
• Design e Desenvolvimento de Produto
• Eletrônica, Robótica e Sistemas de Controle
• Engenharia Geral
• Materiais e Manufatura
• Nanociência e Nanotecnologia
• Engenharia de Sistemas

Sociedade e Lazer
www.inderscience.com/sl
• Artes e Cultura
• Sociedade
• Esporte e Lazer

*Informamos que alguns títulos podem aparecer

em mais de uma coleção; no entanto, todas as

cotações têm como base seleções duplicadas.

Uma série de novos títulos será lançada em 2021.

É possível encontrar uma lista atualizada de

títulos e temas no nosso catálogo de periódicos

online no link www.inderscience.com/catalogue.

Las revistas solo se publican en Inglés.

Inderscience Enterprises Ltd, Rue de Pré-Bois 14, 1216 Cointrin-Geneva, Switzerland

FC
20

21

Benefícios do Acesso
• Conteúdo disponível através da plataforma no link

www.inderscienceonline.com
• Artigos disponíveis em HTML e PDF
• Acesso de toda uma organização através de endereço IP 
• Autenticação alternativa como Shibboleth também disponível
• Acesso ao conteúdo pago por período ilimitado
• Inclui acesso a arquivos históricos de cortesia durante 2 anos
• Estatísticas de uso de acordo com o registrado pelo contador
• Pode ser integrado ao seu banco de dados usando endereço URL

aberto ou links CrossRef
• Acordos de preservação digital com CLOCKSS

Recursos do bibliotecário
Para obter informações sobre assinaturas, monitoramento e acesso a
nossos periódicos online, ou para se inscrever em nossa lista de
distribuição para receber novos títulos e outras atualizações
relevantes, visite nosso recurso web para bibliotecários no link
www.inderscience.com/librarians.

Opções de assinatura e Mais informações
Uma lista completa com os preços para a compra individual de
nossos títulos encontra-se em www.inderscience.com/prices

Uma assinatura completa da Coleção de Periódicos Online 
da Publishers Inderscience, uma coleção de disciplinas 
pré-selecionadas ou uma coleção personalizada pode oferecer
atraentes descontos sobre o preço dos títulos, dependendo do
número de títulos escolhidos.

Para solicitar uma cotação, crie um teste institucional online

GRATUITO ou para mais informações sobre nossas opções de

licenciamento, envie um e-mail para subs@inderscience.com.

Todos os títulos Inderscience oferecem opções de publicação
tradicionais e de acesso livre aos autores. Envie um e-mail para
subs@inderscience.com se você ou membros da sua organização
estão interessados em discutir modelos de pagamento institucionais
para despesas de processamento de artigo (APCs).

Nossas Coleções
As coleções de periódicos online Inderscience Publishers
representam um excelente custo-benefício.  Você pode:

•   Assinar a Coleção Completa do Periódico Online 
•   Selecionar uma ou mais das nossas coleções com temas 

pré-selecionados
•   Criar uma coleção personalizada com 15 ou mais títulos 

da sua preferência

As dez coleções de periódicos online pré-selecionados disponíveis
para compra estão listadas abaixo, juntamente com um guia com o
número de títulos* e as disciplinas incluídas. 

Consulte o endereço do site que aparece em cada coleção para ver
os títulos incluídos.

COMO MANTER CONTATO
Assine a lista de distribuição da biblioteca

(inderscience.com/librarians)

Siga-nos no Twitter (twitter.com/inderscience)

Junte-se a nós no Facebook (facebook.com/IndersciencePublishers)

Leia o nosso Blog (inderscience.blogspot.co.uk)

Visite www.inderscience.com para obter mais detalhes sobre 
mais de 420 títulos


