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PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS 

 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

 

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / MENDELEY 
WEB QUALIS 

A1 
ISSN ONLINE 

1467-0895 

TAX  
U$ 146 

IMPACT 
1.128 

 

A Revista Internacional de Sistemas de Informação Contábil publica artigos que examinam a rápida evolução da relação entre contabilidade e tecnologia da 

informação. Os artigos podem variar de empírica a analítica, de prática-base para o desenvolvimento de novas técnicas, mas deve estar relacionada com 

problemas enfrentando a integração da contabilidade e tecnologia da informação. A revista abordará (mas não se limitará a) as seguintes questões específicas: 

controle e auditabilidade de sistemas de informação; Gestão da tecnologia da informação; Pesquisa de inteligência artificial em contabilidade; Questões de 

desenvolvimento nos sistemas de contabilidade e de informação; Questões de fatores humanos relacionadas à tecnologia da informação; Desenvolvimento de 

teorias relacionadas à tecnologia da informação; Questões metodológicas na pesquisa em tecnologia da informação; Validação de sistemas de informação; 

Pesquisa de interação homem-computador em sistemas de informação contábil . A revista dá boas-vindas e incentiva artigos de estudantes e docentes 

pesquisadores. Utilize nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe seu artigo para correção, versão em inglês e ou polimento em inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO BRASILEIRO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING 

 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

 

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / MENDELEY 
WEB QUALIS 

A1 
ISSN ONLINE 

0020-7063 

TAX  
U$ 190 

IMPACT 
1.128 

 

Os objetivos da Revista Internacional de Contabilidade são avançar a compreensão acadêmica e profissional da teoria e prática contábil de uma perspectiva 

e ponto de vista internacional. A revista reconhece que a contabilidade internacional é influenciada por uma variedade de forças governamentais, políticas e 

econômicas. A revista tenta ajudar na compreensão da capacidade presente e potencial de contabilidade para auxiliar no registro e interpretação de 

transações econômicas internacionais. Essas transações podem estar dentro de um ambiente de lucro ou sem fins lucrativos. A revista incentiva 

deliberadamente uma visão ampla das origens e desenvolvimento da contabilidade, com ênfase em suas funções em uma economia global cada vez mais 

interdependente, e congratula-se com manuscritos que ajudam a explicar as atuais práticas contábeis internacionais, com justificativas teóricas relacionadas 

e identificar críticas à prática atual. Utilize nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe seu artigo para correção, versão em inglês e ou polimento em 

inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-accounting-information-systems/
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
https://www.journals.elsevier.com/the-international-journal-of-accounting/
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
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PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO BRASILEIRO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 

 

 
ECONOMIA  

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / MENDELEY 
WEB QUALIS 

A1 
ISSN ONLINE 

0261-5606 

TAX  
U$ 162 

IMPACT 
1.524 

 

Desde seu lançamento em 1982, o Journal of International Money and Finance tem uma reputação sólida como uma revista de alta qualidade acadêmica 

dedicada à pesquisa teórica e empírica nos campos da economia monetária internacional e finanças internacionais e a área de superposição em rápido 

desenvolvimento entre os dois. Os pesquisadores nessas áreas, e profissionais do mercado financeiro também, preste atenção aos artigos que a revista publica. 

Autores publicados na revista estão na vanguarda da pesquisa acadêmica sobre comportamento cambial, opções cambiais, mercados de capitais internacionais, 

política monetária e fiscal internacional, transmissão internacional e questões relacionadas. E fornece uma perspectiva verdadeiramente global sobre questões 

econômicas e financeiras internacionais. Utilize nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe seu artigo para correção, versão em inglês e ou polimento 

em inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO BRASILEIRO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL FINANCE 

 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

 

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / REUTERS 
WEB QUALIS 

A2 
ISSN ONLINE 

1743-9132 

TAX  
Gratuito 

IMPACT 
1.780 

 

International Journal de Finanças Gerenciais visa armar seus leitores com as últimas pesquisas e comentários em todas as áreas associadas com finanças de 

gestão, com uma abordagem informada, interdisciplinar e internacional. Embora de natureza financeira, a revista está interessada em artigos de todas as 

disciplinas; Em especial a gestão do conhecimento, a contabilidade e a economia, o que clarifica o processo de decisão de financiamento. A revista opera um 

sistema de revisão de pares duplo-cego pelo qual cada papel é enviado para dois árbitros. A equipe editorial se esforça para dar feedback inicial aos autores 

dentro de 20 dias após a apresentação de seus trabalhos. Utilize nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe seu artigo para correção, versão em inglês 

e ou polimento em inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-international-money-and-finance/
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.emeraldinsight.com/journal/ijmf
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
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PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO BRASILEIRO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 

 

 
ECONOMIA  

 

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / MENDELEY 
WEB QUALIS 

A1 
ISSN ONLINE 

1062-9408 

TAX  
U$ 139 

IMPACT 
1.360 

 

O Jornal Norte-Americano de Economia e Finanças publica manuscritos originais de alta qualidade em economia financeira. As áreas de 
interesse incluem, entre outras, a intermediação financeira e os mercados de capitais, o direito e as finanças, a fixação de preços de ativos, a 
integração global e regional dos mercados financeiros, os mercados de capitais e de segurança, governança corporativa, mercados de informação 
e segurança, Econometria financeira. A revista faz esforços extras para manter um equilíbrio entre o trabalho teórico e empírico, e tem como 
objetivo fornecer críticas rápidas e construtivas ao (s) autor (es). A análise empírica deve ser capaz de replicação. Os autores de artigos aceitos 

serão encorajados a fornecer dados e programas de computador. Utilize nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe seu artigo para correção, 

versão em inglês e ou polimento em inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO BRASILEIRO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

 

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / MENDELEY 
WEB QUALIS 

A1 
ISSN ONLINE 

0925-5273 

TAX  
U$ 258 

IMPACT 
1.128 

 

O International Journal of Production Economics se concentra em tópicos que tratam da interface entre engenharia e gestão. Todos os aspectos do assunto em 

relação às indústrias de manufatura e processo, bem como a produção em geral são cobertos. A revista é de natureza interdisciplinar, considerando ciclos 

inteiros de atividades, como o ciclo de vida do produto - pesquisa, projeto, desenvolvimento, teste, lançamento, descarte – e o ciclo de fluxo de materiais - 

suprimento, produção e distribuição. O objetivo final da revista é disseminar conhecimentos para melhorar a prática industrial e fortalecer a base teórica 

necessária para apoiar a tomada de decisões sólidas. Fornece um fórum para o intercâmbio de ideias e a apresentação de novos desenvolvimentos em teoria e 

aplicação, sempre que a engenharia e a tecnologia atendam ao ambiente gerencial e econômico em que a indústria opera. No caráter, a revista combina os altos 

padrões de uma abordagem acadêmica tradicional com o valor prático de aplicações industriais. Utilize nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe 

seu artigo para correção, versão em inglês e ou polimento em inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

 

https://www.journals.elsevier.com/the-north-american-journal-of-economics-and-finance/
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-production-economics/
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
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PORTAL EAD BRASIL – SUGESTÃO BRASILEIRO DE JOURNALS INTERNACIONAIS – PROFISSIONAL EDITION SERVICE 

NOME DOS JOURNALS INTERNATIONALS - PROFISSIONAL EDITION SERVICE ÁREA DE AVALIAÇÃO CAPES - SEGUNDO WEB QUALIS 

 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS (PRINT) 

 
ECONOMIA  

 

DESCRIPTION 
INDEXING SOURCES 

SCOPUS / MENDELEY 
WEB QUALIS 

A1 
ISSN ONLINE 

0022-1996 

TAX  
U$ 206 

IMPACT 
2.017 

 

O Jornal de Economia Internacional pretende servir como a saída primária para a pesquisa teórica e empírica em todas as áreas da economia internacional. 

Estes incluem, mas não se limitam aos seguintes: padrões de comércio, política comercial; Instituições internacionais; taxas de câmbio; Macroeconomia da 

economia aberta; Finanças Internacionais; Mobilidade internacional de fatores. A Revista encoraja especialmente a submissão de artigos de natureza empírica, 

ou lida com questões de macroeconomia de economia aberta e finanças internacionais. O trabalho teórico submetido à Revista deve ser original em sua 

estrutura de motivação ou modelagem. A análise empírica deve basear-se num quadro teórico e deve ser capaz de ser replicada. Espera-se que todos os materiais 

necessários para a replicação (incluindo programas de computador e conjuntos de dados) devem estar disponíveis mediante solicitação aos autores.  Utilize 

nosso serviço de editoração profissional. Encaminhe seu artigo para correção, versão em inglês e ou polimento em inglês. 

Fonte: PORTAL EAD BRASIL – SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL – Profissional Edition Service – Solicite Encaminhamento aqui 

 

 

Observações: PROFISSIONAL EDITION SERVICE – os serviços de edição profissional de artigos são prestados pelo PORTAL EAD BRASIL e incluem assessoria e consultoria 

no acabamento de artigos científicos, com atenção especial na correção da ortografia, gramática, plágio e autoplágio, construção da versão em inglês com polimento e 

qualidade internacional exigida pelos principais editoriais mundiais. Inclui serviço de submissão, acompanhamento das ressalvas e sugestões dos editores. O serviço de 

edição de artigos inclui também dicas e técnicas modernas utilizadas pelos principais grupos editoriais. 

Consulte 7,8 mil pesquisadores brasileiros e mais de 2,2 artigos do grupo editorial SICIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BRAZIL em nove áreas de conhecimento. 

 

http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm      portaleadbrasil@gmail.com      (51) 99155-5448  WHATSAPP  

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-international-economics/
http://ees.elsevier.com/jie/
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
http://www.portaleadbrasil.com.br/scirp.htm
mailto:portaleadbrasil@gmail.com

