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INTRODUÇÃO
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O Project Euclid foi desenvolvido e
implantado pela Biblioteca da Universidade

de Cornell, com financiamento inicial
fornecido pela Fundação Andrew W. Mellon
e agora é gerido conjuntamente pela
Cornell Library e Duke University Press.
•

Ele foi originalmente criado para fornecer

•

A missão do Projetct Euclid é fornecer
serviços de hospedagem e publicação online de conteúdos da matemática e da
estatística teórica que podem ser
aplicadas em todo o mundo.

uma plataforma para pequenos editores
acadêmicos de matemática e estatísticas
com o objetivo de passar de impressão para
forma eletrônica rentável.
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A página inicial é dividida em oito partes:
5. Novidades e eventos relevantes

1. Pesquisa básica e avançada

6. Estatística de conteúdo disponibilizado

2. Navegação por título, editor e disciplina

6

3. Barra de informações Project Euclid

7. Lista de novos artigos
8. Legenda de acesso do conteúdo

4. Lista dos artigos mais baixados nos
últimos 7 dias
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A página de resultados é dividida em quatro partes:

3

1. Filtro por formato, autor, publicação, temas e palavras chaves
2. Adicione termos de busca na pesquisa inicial
3. Termo/Filtros utilizados na pesquisa
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4. Resultados da pesquisa
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A página do periódico é dividida em quatro partes:
3
1. Barra de navegação do Título
2. Breve resumo do periódico
3. Top downloads – Lista dos artigos mais baixados nos últimos 7 dias
4. Informações do journal
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A página do artigo é dividida em quatro partes:

1. Barra de navegação do Título

4

2

2. Opções de download do arquivo full-text
3. Navegação de conteúdo do artigo

3

4. Barra de informações/ferramentas lateral
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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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