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American Society of Civil Engineers (ASCE)
•

É um órgão sem fins lucrativos fundado em 1852
para representar os membros da profissão de
engenharia civil em todo o mundo.

•

A ASCE é a maior editora mundial de informações

de engenharia civil, sendo as publicações o maior
produtor de receitas da ASCE.
•

A Divisão de Publicações produz 36 periódicos

ASCE Library
•

O site da ASCE hospeda a livraria da sociedade.
Além disso, a editora mantém a biblioteca online da ASCE, fornecendo acesso a todos os
artigos de revistas publicadas desde 1983,
todos os trabalhos da conferência desde 2000
e mais de 300 e-books e bem mais de 1 milhão
de páginas de conteúdo.

profissionais, trabalhos de conferência, normas,

manuais de prática, relatórios técnicos e
monografias sob a impressão da ASCE Press.
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A página inicial é dividida em três partes:

1. Iniciar Pesquisa básica e Pesquisa avançada

3

2. Barra de navegação superior
3. Área de navegação de conteúdo
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PESQUISA AVANÇADA
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A página de pesquisa avançada é dividida em duas partes:

1. Guia de inicio rápido
2. Campos de pesquisa: Condicional, assunto, referência e data de publicação
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A página do periódico é dividida em duas partes:
2
1. Informações do periódico e navegação em volumes publicados
2. Conteúdo mais lido e novidades
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A página do artigo é dividida em quatro partes:

1. Título do artigo e informações
2. Barra de ferramentas e compartilhamento

2
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3. Abstract
4. Mais informações
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•

SOBRE A DOTLIB
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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.

• Atuando desde 1991 como distribuidor de algumas das principais editoras científicas
internacionais no Brasil, hoje a Dot.Lib é uma empresa consolidada e operacional em
toda a América Latina, oferecendo a mais ampla cobertura de áreas e soluções em
pesquisa científica.

•

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.

• Com forte presença nos setores acadêmico, governamental, corporativo, industrial e
de saúde em geral, a Dot.Lib conta atualmente com mais de 500 clientes
institucionais espalhados por toda a América Latina.

Site Institucional
www.dotlib.com.br
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Dot.Lib TV (Canal Youtube)
youtube.com/c/dotlibtv
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