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Periódicos arbitrados com conteúdo de ponta nas 
áreas de economia, negócios, engenharia e ciência 
da computação.

now foi criada com o 
intuito de prover uma 
parceria editorial à 
comunidade de pesquisas. 
Voltada para as áreas de 
tecnologia, economia e 
negócios, a editora visa 
iniciar uma nova era de 
publicações acadêmicas, 
assumindo o objetivo de 
aprimorar a comunicação 
educacional, oferecer 
conteúdo científico a 
preços justos, agilizar o 
fluxo de informações e 
recompensar devidamente 
os pesquisadores por seus 
esforços.

nowpublishers.com

Foundations and Trends® (FnT)

Coleções de periódicos de excelência nas áreas de negócios, economia, energia, ciência da 

computação e engenharia. Publicações reconhecidas e recomendadas a estudantes de pós-

graduação interessados em aprofundar seus conhecimentos em um assunto específico, bem 

como para pesquisadores experientes que buscam por uma introdução de alto nível em uma 

nova área.

Foundations and Trends® conta com as seguintes publicações, divididas por áreas temáticas:

Business
• FnT Accounting

• FnT Entrepreneurship

• FnT Finance

• FnT Information Systems

• FnT International Business and 

Management

• FnT Marketing

• FnT Organizational Behavior

• FnT Strategic Management

• FnT Technology, Information and OM

Economics
• FnT Econometrics

• FnT Entrepreneurship

• FnT Microeconomics

Energy
• FnT Electric Energy Systems

• FnT Energy Markets and Policy

• FnT Renewable Energy

Engineering
• FnT Communications and Information 

Theory

• FnT Computer Graphics and Vision

• FnT Electronic Design Automation

• FnT Networking

• FnT Optimization

• FnT Robotics

• FnT Signal Processing

• FnT Stochastic Systems

• FnT Systems and Control

Computer Science
• FnT Computer Graphics and Vision

• FnT Databases

• FnT Human-Computer Interaction

• FnT Information Retrieval

• FnT Machine Learning

• FnT Privacy and Security

• FnT Programming Languages

• FnT Theoretical Computer Science

• FnT Web Science
Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com
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Periódicos de Pesquisa

Packages (Pacotes)

Annals of Corporate Governance: Publicado sob os auspícios 

da Sociedade Internacional de Governança Corporativa, reúne 

estudiosos de várias disciplinas fornecendo monografias do 

campo.

Annals of Science and Technology Policy: Periódico que 

cobre as iniciativas dos setores público e privado em apoio à 

ciência—desde a destinação de recursos e ordem de prioridade 

aos esforços para aperfeiçoar o desenvolvimento de novas 

tecnologias e suas aplicações.

Critical Finance Review: Publica pesquisas acadêmicas de alta 

relevância em todas as áreas da economia financeira.

Data Envelopment Analysis Journal, The: Periódico oficial 

da Sociedade Internacional de Análise Envoltória de Dados 

(International Data Envelopment Analysis Society). Publica 

pesquisas teóricas e aplicadas que intensificam o uso da análise 

envoltória de dados (DEA) como uma metodologia para o 

aprimoramento da performance organizacional.

International Review of Environmental and Resource 

Economics: Dedica-se à publicação de análises críticas escritas 

por especialistas em seus campos de atuação e que tenham 

realizado contribuições substanciais ao assunto abordado.

Journal of Law, Finance and Accounting: Oferece uma 

plataforma para trabalhos acadêmicos teóricos e empíricos 

de alta qualidade no cruzamento do direito, finanças e 

contabilidade.

Journal of Marketing Behavior: Publica artigos científicos que 

descrevem e explicam o comportamento humano no mercado, 

focando tanto em consumidores como em gerentes.

Quarterly Journal of Political Science: Publica os mais 

relevantes manuscriptos em ciência política positiva e 

economia política contemporânea. O conteúdo do periódico 

é amplo e eclético, incluindo pesquisas de ponta em qualquer 

aspecto da política privada, local, nacional, comparativa ou 

internacional. A abordagem metodológica é analítica, focando 

em teorias políticas positivas, testes empíricos desaas teorias e 

a mensuração de relações causais.

Review of Behavioral Economics: Busca ampliar e desenvolver 

o estudo da economia comportamental.

Strategic Behavior and the Environment: Oferece uma 

plataforma para as mais variadas disciplinas que contribuem 

conjuntamente para o entendimento do comportamento 

estratégico na concepção e implementação de políticas 

ambientais.

now oferece a possibilidade de aquisição de suas publicações 

em pacotes divididos por assuntos, permitindo uma maior 

flexibilidade na aquisição para a sua instituição:

Bundle Package: Unifica todas as 32 publicações disponíveis 

hoje por now em um único pacote.

Business and Economics Package: Engloba os 10 periódicos 

Foundations and Trends® nas áreas de economia e negócios.

Technology Package: Agrega os 16 periódicos Foundations 

and Trends® nas áreas de ciência da computação e engenharia 

elétrica.

Business Package: Reúne os 7 periódicos Foundations and 

Trends® voltados ao mundo dos negócios.

Economics Package: Junta os 4 periódicos Foundations and 

Trends® dedicados à área da economia.

Computer Science Package: Oferece os 8 periódicos 

Foundations and Trends® no campo da ciência da 

computação.

Electrical Engineering Package: Agrupa os 9 periódicos 

Foundations and Trends® dedicados à engenharia elétrica.

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.
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