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Thieme

• Thieme promove os mais recentes avanços 

na prática clínica e é conhecida pela alta 

qualidade didática de seus livros, revistas e 

produtos eletrônicos.

• Além de publicar 70 novos títulos de livros a 

cada ano, a Thieme publica mais de 140 

revistas médicas e científicas tanto em 

formato impresso tradicional quanto em 

formato eletrônico

• Possui uma longa história na área da saúde, 

atuando há mais de 125 anos. 
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Science of Synthesis

• É o único recurso que fornece revisão 

crítica de texto completo, bem como da 

metodologia sintética atual nos campos 

da química orgânica e organometálica.

• Escrito por químicos para químicos, a SOS 

fornece recomendações de especialistas 

de mais de 1.750 colaboradores, bem 

como informações únicas sobre o escopo 

e as limitações dos métodos sintéticos.
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A página inicial é dividida em quatro partes: 

1. Barra de navegação superior

2. Área de login pessoal
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3. Caixa de pesquisa por texto e citação, 
além de busca por estrutura e/ou reação 

4. Área de destaque
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A página do conteúdo é dividida em três partes:

1. Ferramentas de refinamento lateral

2. Ferramentas de visualização de resultados

3. Resultados de busca
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A página do conteúdo é dividida em três partes:

1. Navegação entre lista de resultados.

2. Ferramentas diversas: Download PDF; imprimir; citação; informações.

3. Navegação entre conteúdos.
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PÁGINA DO CONTEÚDO



• 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  

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

• 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. 
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SOBRE A DOTLIB

http://bit.ly/1DPHhP0
http://bit.ly/1WoNV4I
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