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Slack
•

Uma editora voltada para publicações e
comunicações médicas, possui como

Healio
•

É uma poderosa plataforma web que

missão fornecer notícias, educação e

permite o acesso à notícias e informações

informações necessárias para ampliar os

de todo o conteúdo especializado

conhecimentos dos especialistas de saúde

publicado pela SLACK.

em todo o mundo.
•
•

Projetada exclusivamente para

Constrói relações duradouras com alguns

profissionais em saúde, fornece médicos e

dos principais profissionais de saúde do

outros profissionais da área com

mundo. Médicos, enfermeiros e professores

conteúdos personalizados com base em

líderes em suas respectivas áreas, fazem

suas necessidades e áreas de interesse.

parte do conselho editorial e contribuem
com o acesso à informação, tendências e

tecnologias mais recentes da medicina.
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LISTA DE JOURNALS
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1
2

3

A página com a lista de todos os journals da editora é dividida em três partes:

1. Caixa de pesquisa básica
2. Barra superior de navegação
3. Lista geral de journals disponíveis
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1
A página de resultados é dividida em duas partes:

1.

Refinamento por tipo de conteúdo

2.

Resultados de pesquisa
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PÁGINA DO JOURNAL
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3

A página do journal é dividida em quatro partes:

1. Título do periódico

4

2. Seleção do ano e mês de publicação
3. Informações sobre o conteúdo
4. Área de seleção de artigos
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1

6

3

A página do artigo é dividida em seis partes:

4

1
5

1. Visualização do conteúdo em PDF
2. Título e informações da publicação
3. Estatísticas do conteúdo
4. Ferramentas diversas

5. Área de visualização do artigo
6. Conteúdos relacionados
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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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