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A World Scientific Publishing foi fundada
em 1981 e em cerca de três décadas,

•

INTRODUÇÃO

•

Uma editora que publica toda a série de

estabeleceu-se como uma das principais

palestras do Nobel cobrindo disciplinas de

editoras acadêmicas e profissionais do

física e astronomia, química, fisiologia ou

mundo, e a maior editora científica

medicina, ciências econômicas e

internacional da região Ásia-Pacífico.

literatura.

A WSP publica cerca de 600 novos títulos

•

Além das palestras do Nobel, a WSP

por ano e 140 periódicos em vários campos.

colabora com muitos dos ganhadores do

Muitos de seus livros são conteúdos

Nobel para produzir livros, prestar

recomendados e adotados por instituições

consultoria editorial, e contribuir com

de renome, como a Universidade de

artigos e pesquisas para os periódicos da

Harvard, o Instituto de Tecnologia da

editora.

Califórnia, a Universidade de Stanford e a
Universidade de Princeton.
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A página inicial da editora é dividida em quatro partes:

1. Área de autenticação
2. Caixa de pesquisa
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3. Barra superior de navegação
4. Destaques
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A página de pesquisa avançada é dividida em quatro partes:

2
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1. Seleção de navegação entre pesquisa avançada, histórico de busca ou favoritos
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2. Busca por termo
3. Busca em publicações específicas
4. Limitação por períodos
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A página de resultados é dividida em duas partes:

1

1. Coluna lateral de refinamento
2. Resultados de pesquisa
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A página de visualização do artigo é dividida em cinco partes:

1. Título e Informações do artigo
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2. Conteúdo adicional
3. Download do PDF e PDF Plus
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4. Ferramentas diversas
5. Área de visualização do artigo
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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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