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Encyclopædia Britannica, Inc.

• A Encyclopædia Britannica, Inc. é uma 

empresa norte-americana de origem 

escocesa, mais conhecida por publicar a 

Encyclopædia Britannica, a enciclopédia 

mais antiga do mundo continuamente 

publicada.

Britannica Academic

• Britannica Academic possui um conteúdo 

completo e da mais alta qualidade, sendo 

uma das melhores coleções de recursos 

acadêmicos em inglês. 
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• Apresenta uma Interface interativa com 

imagens, vídeos, áudio, etc.

• Conta com editores que selecionaram e 

analisaram mais de 100 mil sites externos 

relevantes para associá-los aos artigos e 

resultados de busca.

• O produto disponibiliza uma combinação 

de diferentes tipos de conteúdo em inglês. 

Os usuários têm acesso a milhares de 

artigos da Encyclopædia Britannica, 

dicionários da Merriam-Webster, jornais, 

revistas de diversas editoras, recursos 

multimídia, entre outros conteúdos.

• Apresenta um conteúdo e ferramentas 

únicas que facilitam a produtividade 

acadêmica.
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A página inicial é dividida em nove partes:

1. Área de pesquisa - A caixa de pesquisa 
permite realizar buscas básicas e 
avançadas.

2. Menu de navegação lateral por tipo de 
conteúdo - Artigos, mídia e biografias. 

3. Ferramentas de Pesquisa - Atlas Mundial 
interativo - Pesquise milhares de mapas, 
bandeiras, artigos e estatísticas. 
Comparar Países: Uma ferramenta 
geográfica que fornece fatos rápidos e 
estatísticas, podendo comparar 
informações de países lado a lado. 

4. Destaques do dia.

5. Minha Pesquisa - Você pode criar uma 
conta pessoal para armazenar, organizar 
e adicionar notas aos conteúdos e 
recursos multimídias.
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6. New and updated articles - O conteúdo é 
atualizado constantemente e permite 
que os usuários possam saber quais 
foram as atualizações mais recentes a 
cada vez que entrarem na plataforma.

7. Fontes primárias - Encontre letras, 
discursos e outros materiais de fonte 
primária.

8. Seção de notícias - Apresenta conteúdo 
do New York Times e da BBC Mundo, 
permitindo que o pesquisador fique por 
dentro dos principais acontecimentos 
mundiais, enquanto navega pelo 
conteúdo do site.

9. Principais contribuidores do Britannica
Academic.
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A página de resultados é dividida em duas partes:

1. Menu de navegação por tipo de conteúdo lateral - Artigos, imagens, vídeos, 
dicionário, journals/periódicos, outros sites, fontes primárias/e-books e revisão do 
ano. 

2. Lista de resultados de pesquisa por tipo de conteúdo.
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A página de navegação é dividida em cinco partes:

1. Menu superior de conteúdo: Artigo, Imagens e Vídeos, Conteúdo relacionado e 
Histórico de revisão do artigo.

2. Ferramentas de visualização, salvamento e impressão.

3. Navegação da estrutura do artigo. 

4. Conteúdo do artigo.

5. Mais recursos para o artigo.
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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.

Site Institucional
www.dotlib.com.br  

Dot.Lib TV (Canal Youtube) 
youtube.com/c/dotlibtv

• 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. 
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SOBRE A DOTLIB

http://bit.ly/1DPHhP0
http://bit.ly/1WoNV4I
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