
World Scientific

Um dos principais provedores científicos do 
mundo, sendo a maior editora internacional na 
região Ásia-Pacífico.

World Scientific 
estabeleceu-se como uma 
das principais editoras 
científicas do mundo, 
sendo hoje a maior editora 
científica internacional 
na região Ásia-Pacífico, 
publicando anualmente 
400 livros e mais de 100 
periódicos em diversos 
campos do conhecimento. 
Muitos de seus livros têm 
seus textos aprovados 
e recomendados por 
instituições de renome 
como Harvard University, 
California Institute of 
Technology e Princeton 
University.

worldscientific.com
World Scientific eBooks

World Scientific possui um catálogo de milhares de livros digitais que oferecem cobertura 

aprofundada de todas as principais áreas do conhecimento. São ao todo mais de 2 milhões de 

páginas de conteúdo, com mais de 300 títulos adicionados anualmente à coleção.

“Pick and Choose”
• Modelo que oferece a possibilidade de aquisição de uma coleção customizada de acordo 

com as necessidades específicas de cada instituição.

• Permite a seleção de títulos a partir de uma lista de mais de 4.000 livros.

• Pagamento único garantindo acesso perpétuo ao conteúdo.

Coleções Temáticas
• Todas as áreas temáticas em que World Scientific publica ativamente também estão 

disponíveis em formato digital. 

 

» Asian Studies 

» Business and Management 

» Chemistry 

» Computer Science 

» Economics and Finance 

» Engineering 

» Environmental Science 

» General Interest 

» Healthcare 

• Coleções podem ser baseadas em todos os títulos existentes disponíveis em uma área 

temática selecionada, ou baseada no ano de publicação.

Coleções Completas
• Coleções completas, incluindo um vasto catálogo de arquivo, estão disponíveis.

• Adiante seu pedido dos lançamentos, garantindo a ativação automática de novos títulos 

tão logo se tornem disponíveis.

» Life Sciences

» Materials Science

» Mathematics

» Medicine and Healthcare

» Nanotechnology and Nanoscience 

» Nonlinear Science 

» Physics 

» Social Sciences

Solicite a lista completa de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.worldscientific.com/
http://www.dotlib.com/


World Scientific eJournals

O programa de publicações de periódicos da World Scientific junto à Imperial College Press — editora fundada pela World Scientific em 

parceria com o Colégio Imperial de Ciências, Tecnologia e Medicina de Londres (Imperial College of Science, Technology and Medicine) 

— conta hoje com mais de 120 títulos internacionais que passam por um processo rigoroso de revisão por pares, garantindo um nível de 

excelência aos artigos.

As publicações podem ser assinadas como um pacote único ou através de pacotes separados por área temática.

Coleções Temáticas

Coleção Completa; Inclui mais de 120 publicações cobrindo todas as áreas temáticas acima mencionadas e mais.

Coleções de Arquivo; O arquivo de publicações de World Scientific consiste de mais de 50 títulos, totalizando mais de 30.000 artigos. Os 

periódicos podem ser assinados ou adquiridos (em compra única) individualmente ou através de pacotes temáticos.

Mathematics; com 34 periódicos, incluindo:

• International Journal of Number Theory

• Journal of Knot Theory and Its Ramifications

Medical and Life Science; com 17 periódicos, incluindo:

• International Journal of Neural Systems

• Journal of Musculoskeletal Research

Physics; com 24 periódicos, incluindo:

• International Journal of Modern Physics A

• International Journal of Quantum Information

Computer Science; com 28 periódicos, incluindo:

• International Journal of Humanoid Robotics

• International Journal of Neural Systems

Economics, Finance and Management; com 25 periódicos, 

incluindo:

• East Asian Policy

• Quarterly Journal of Finance

Engineering; com 27 periódicos, incluindo:

• Coastal Engineering Journal

• Journal of Circuits, Systems & Computers

BR.WORLD.0916

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Solicite a lista completa de títulos disponíveis ao gerente Dot.Lib de sua região.


