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INTRODUÇÃO
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CAB Direct
•

que incorpora as principais bases de dados bibliográficas do

Cabi
•

CAB Abstracts e do Global Health. O CAB Direct fornece um

A CABI (Centro de Agricultura e Biociências Internacional) é

ponto único e conveniente de acesso a todas as suas

uma organização internacional sem fins lucrativos que tem por

assinaturas de banco de dados da CABI.

objetivo melhorar a vida das pessoas em todo o mundo.
•

O CAB Direct é a mais completa e extensa fonte de referência

•

Uma plataforma que tem recursos completamente novos para

Ela fornece informações e aplica conhecimentos científicos

auxiliar no melhor proveito da literatura, com uma experiência

com o objetivo de resolver problemas na agricultura e no

de usuário mais intuitiva e uma nova aparência.

meio ambiente.

Através da plataforma inovadora do CAB Direct, os usuários têm
acesso a:
•

mais de 11 milhões de registros bibliográficos .

•

mais de 340.000 artigos em texto completo hospedados pela
CABI.

•
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muitos outros comentários, artigos de notícias e relatórios.
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PÁGINA INICIAL
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1

2
A página inicial é dividida em quatro partes:

3
4

1.

Área de autenticação da instituição

2.

Seleção por tipos de pesquisas na plataforma

3.

Caixa de pesquisa

4.

Resultados
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PÁGINA DE RESULTADOS
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A página de resultados é dividida em três partes:

1

1. Lista de resultados ordenadas
2. Tipo de conteúdo do item

2

3. Filtros de refinamento
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PÁGINA DO CONTEÚDO
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2

3
3

2
A página do conteúdo é dividido em quatro partes:

1. Ferramentas de impressão, compartilhamento, citação entre outras

4

2. Título e informações da publicação, e acesso ao texto completo
3. Conteúdo relacionado
4. Abstract do conteúdo
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CAB THESAURUS
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2
3
A página do buscador Thesaurus é dividida em 3 partes:

1. Busca pelo termo
2. Glossário de A-Z
3. Busca por terminologias específicas da área
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•

SOBRE A DOTLIB

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
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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.

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