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Brill E-Book Collections

Ao todo, a editora Brill conta com 13 coleções de livros eletrônicos divididas em 3 grandes áreas 

temáticas: 

Humanities & Social Sciences

• Asian Studies Collection; cobrindo China, Japão, Coréia, Tibet, Ásia Central, Sul da Ásia, 

Sudeste Asiático, História, Arqueologia, Sociologia, Antropologia, Religião, Filosofia e 

Idiomas.

• Biblical Studies, Ancient Near East and Early Christianity Collection; cobrindo Estudos 

Bíblicos, Judaísmo Antigo, Antigo Oriente Médio, Estudo do Egito, Manuscritos do Mar 

Morto, Gnosticismo & Maniqueísmo, Igreja Antiga e Patrística.

• Classical Studies Collection; cobrindo Filosofia Antiga, História Antiga, Religião Antiga, 

Literatura Grega e Romana, Epigrafia & Papirologia, e Arqueologia.

• European History and Culture Collection; cobrindo História Medieval, História Moderna, 

História Européia, História do Mediterrâneo, História do Atlântico, História Judaica, 

História da Reforma e História das Idéias.

• Global Oriental E-book Collection; cobrindo interior e leste da Ásia, Coréia, Japão, 

Mongólia, História, Linguística.

• Language and Linguistics Collections; cobrindo áreas diversas referentes às áreas de 

línguas e linguística.

• Literature and Cultural Studies Collections; cobrindo os mais diversos assuntos 

relacionados ao campo da literatura e cultura.

• Middle East and Islamic Studies Collection; cobrindo Islã, História, Cultura, Língua, 

Filosofia, Teologia, Misticismo, Estudos Sociais e Estudos Políticos.

• Religious Studies, Theology and Philosophy Collection; cobrindo Estudos Religiosos, 

Teologia, Filosofia, Cristianismo, História da Religião, Religião & Sociedade e Estudos 

Missionários.

• Social Sciences Collection; cobrindo Sociologia, Antropologia Social, Ciências Políticas, 

Economia, Sociologia Crítica, Estudos Comparativos e Estudos Africanos.

Editora com importantes publicações nas áreas de 
ciências humanas, direito internacional e biologia. 

Fundada em 1683 em 
Leiden, nos Países Baixos, 
Brill é uma importante 
editora acadêmica com 
forte enfoque internacional. 
Sua principal linha de 
atividade reside em nichos 
de mercado especializados 
em humanidades, direito 
internacional e, de forma 
restrita, ciências. Brill 
publica anualmente mais 
de 200 periódicos e cerca 
de 800 novos livros—tanto 
em formato impresso 
quanto digital—e obras 
de referência. Entre seus 
principais clientes estão 
grandes instituições 
acadêmicas, de pesquisa e 
bibliotecas.

brill.nl

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

http://www.brill.nl/
http://www.dotlib.com/


Foreign Law Guide

Ferramenta que oferece as mais relavantes informações de fontes de Direito Internacional—incluindo citações bibliográficas completas a 

legislações, referências selecionadas a fontes secundárias e indicações de existência de traduções em língua inglesa. 

• Cobertura sistemática e atualização constante de aproximadamente 190 jurisdições.

• Oferece um panorama do histórico e do sistema jurídico de cada país.

• Ferramenta ampla em conteúdo e global em escopo.

• Aclamada por pesquisadores, acadêmicos e bibliotecários.

Brill Online Journal Collections

Brill oferece as seguintes coleções de períodos eletrônicos:

Brill Online Journal Collection; com todos os 241 

periódicos editados pela Brill.

Humanities and Social Sciences Collection; com 170 

títulos no campo das Ciências Humanas e Sociais.

International Law and Human Rights Collection; com 58 

periódicos editados pela Brill e pela Martinus Nijhoff Publishers, 

braço editorial da Brill na área do Direito Internacional e 

Direitos Humanos.

Biology Collection; composta por 13 títulos editados pela 

Brill e pela VSP, braço editorial da Brill na área de Biologia e 

Ciências.

Brill oferece ainda 3 sub-coleções:

Religious Studies (46 títulos)

Middle East & Islamic Studies (24 títulos)

Brill Research Perspectives (13 títulos)

Solicite ao gerente comercial de sua região a lista completa de 

títulos de cada coleção.

The Brill Journal Archives Online

The Brill Journal Archives Online oferece acesso a mais de 

100.000 artigos publicados antes de 2009, cobrindo mais de 

4.200 volumes de 193 periódicos acadêmicos.

Este arquivo está disponível para compra (com direito de 

propriedade, sujeito a taxa de acesso anual) em 2 partes: a 

primeira cobrindo os séculos XIX e XX (com 2.814 volumes de 

111 periódicos), e a segunda cobrindo a primeira década do 

século XXI (com 1.359 volumes de 186 periódicos).

Cada parte de The Brill Journal Archive Online é dividida em 

3 coleções temáticas (Ciências Humanas e Sociais, Direito 

Internacional & Direitos Humanos e Biologia & Ciências) e 

engloba títulos dos selos editoriais Brill e Martinus Nijhoff. 

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

títulos do arquivo.

Brill E-Book Collections (cont.)

International Law & Human Rights

• Human Rights & Humanitarian Law Collection; cobrindo 

Direitos Humanos, Direito dos Refugiados, Lei de 

Imigração, Lei de Saúde, Direitos da Criança, Direitos 

das Minorias e Grupos, Direito Humanitário, Direito 

Internacional Penal.

• International Law Collection; cobrindo Direito 

Internacional Público, Direito do Mar, Direito do 

Comércio Internacional, Direito Internacional do 

Trabalho, Direito Ambiental, Direito Europeu, Lei Islâmica, 

Relações Internacionais, Organizações Internacionais, 

Terrorismo, História Legal. 

Biology

•   Biology Collection; cobrindo Botânica, Carcinologia, 

Entomologia, Nematologia, Percepção e Comportamento, 

Zoologia.

Para conhecer a listagem completa de títulos contidos em 

cada uma destas coleções, por favor entre em contato com o 

gerente Dot.Lib de sua região.



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

The Hague Academy
Collected Courses Online

• Versão online do renomado The Hague Academy 

Collected Courses, uma das mais importantes 

publicações enciclopédicas do mundo em direito 

internacional privado e público. 

• Reúne materiais de cursos ministrados pelos principais 

especialistas do mundo na prestigiosa Academia de 

Direito Internacional de Haia, incluindo mais de 330 

volumes (150.000 páginas) contendo mais de 1.200 

cursos ministrados durante um período de 85 anos. 

• A Academia de Direito Internacional de Haia (The 

Hague Academy of International Law), é uma instituição 

acadêmica privada de imenso prestígio para o estudo e o 

ensino de direito internacional público e privado. Fundada 

em 1923, a Academia recebe apoio e reconhecimento 

da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como 

propósito encorajar uma análise imparcial e minuciosa 

dos problemas decorrentes das relações internacionais 

no campo do Direito. 

• Os cursos tratam de aspectos teóricos e práticos do 

direito internacional, incluindo legislação e jurisprudência. 

• Edição online bilíngüe, disponível em Inglês e Francês. 

• Ao menos 7 novos volumes são adicionados anualmente, 

o que configura The Hague Academy Collected 

Courses Online como uma coleção enciclopédica para 

pesquisas em Direito Internacional sempre em constante 

crescimento.

Professores

Veja quem são alguns dos especialistas em Direito Internacional 

que ministraram cursos na Academa de Direito Internacional 

de Haia e que estão presentes nesta coleção:

• Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil)

• Shabtai Rosenne (Israel)

• Onuma Yasuaki (Japão)

• José Francisco Rezek (Brasil)

• Linos-Alexandre Sicilianos (Grécia)

• Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Brasil)

• Mohamed Bennouna (Marrocos)

• Harold Hongju Koh (Estados Unidos)

• Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela)

• Herbert Kraus (Alemanha)

• Wang Tieya (China)

• Roberto Ago (Itália)

• Lazare Kopellmanas (França)
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International Maritime Boundaries

O guia definitivo das fronteiras marítimas internacionais em versão online. Conteúdo atualizado de todo o conjunto, composto por seis 

volumes organizados por regiões e completo com mapas e funcionalidade de pesquisa por palavra-chave. Inclui: 

• Análise sistemática de todas as fronteiras marítimas internacionais em todo mundo

• Cobertura abrangente, incluindo o texto de todo acordo moderno de fronteira

• Descrições de fronteiras estabelecidas judicialmente

• Artigos de especialistas examinando o status das delimitações de fronteiras marítimas em cada uma das dez regiões mundiais

• Artigos que analisam, a partir de uma perspectiva global, questões importantes sobte a teoria e a prática das fronteiras marítimas


