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A American Mathematical Society (AMS) é
uma associação de matemáticos
profissionais dedicados aos interesses da
pesquisa e bolsa de estudos matemáticos e
atende a comunidade nacional e
internacional através de suas publicações,
reuniões, advocacia e outros programas.

MathSciNet é uma base de dados
bibliográfica online pesquisável criada
pela American Mathematical Society em
1996, e contém todos os conteúdos da

revista Mathematical Reviews (MR) desde
1940, juntamente com um extenso banco
de dados de autor, links para outras
entradas de MR, citações, entradas de
diários completas e links para artigos
originais.

© 2020 DOT.LIB

2

GUIA DO
USUÁRIO

PÁGINA INICIAL

TREINAMENTO@DOTLIB.COM

1

2

A página inicial é dividida em quatro partes:
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1. Menu superior
2. Opções de tipo de pesquisa: Publications, Authors, Journals ou Citations
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3. Caixas de pesquisas
4. Limitadores de pesquisa
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A página de resultados de pesquisa é dividida em 4 partes:
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2
3

1. Tipos de ordenação
2. Busca dentro dos resultados de pesquisa obtidos
3. Filtros de refinamento de pesquisa
4. Resultados de pesquisa
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A página do conteúdo é dividida em três partes:
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1. Seleção de formatos de visualização (PDF / gerenciadores de citações)
2. Informações da publicação
3. Revisão
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SOBRE A DOTLIB
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A Dot.Lib é uma empresa brasileira dedicada à disseminação da informação
científica através do fornecimento de acesso online a livros digitais, periódicos
eletrônicos e bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento.

• Atuando desde 1991 como distribuidor de algumas das principais editoras científicas
internacionais no Brasil, hoje a Dot.Lib é uma empresa consolidada e operacional em
toda a América Latina, oferecendo a mais ampla cobertura de áreas e soluções em
pesquisa científica.

•

Dotlib TV, um canal repleto de vídeos de conteúdos, tutorias e ferramentas que
cobrem as mais diversas áreas de conhecimento. Acesse essas e outras
informações, aqui, no nosso canal.

• Com forte presença nos setores acadêmico, governamental, corporativo, industrial e
de saúde em geral, a Dot.Lib conta atualmente com mais de 500 clientes
institucionais espalhados por toda a América Latina.

Site Institucional
www.dotlib.com.br
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Dot.Lib TV (Canal Youtube)
youtube.com/c/dotlibtv
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