
Alexander Street

Dental Education in Video

• Enciclopédia em vídeo de odontologia e técnica dentária.

• Acesso instantâneo a mais de 300 vídeos em alta definição que 

oferecem centenas de horas de demonstrações aprovadas pela 

Associação Dentária Americana (American Dental Association), 

junto a entrevistas e conferências.

• Destinada a estudantes e professores de cirurgia dental, medicina 

bucal e enfermagem. 

 

Nursing Education in Video

• Mais de 400 vídeos de longa duração produzidos por Medcom-

Trainex, premiado produtor de vídeos que explora temas básicos 

e avançados de cuidados com a saúde.

• Permite a estudantes observar procedimentos extremamente 

técnicos e interações com pacientes.

• Recomendada por publicações como CHOICE e The Journal of 

the Medical Library Association. 

 

Sports Medicine and Exercise
Science in Video

• Acesso instantâneo a mais de 1500 horas de vídeos em alta 

qualidade para o estudo de treinamento atlético, medicina 

preventiva, educação física, cinesiologia/estudo do movimento, 

fisiologia do exercício, nutrição, fisioterapia, medicina e ciência 

do esporte. 

 

Rehabilitation Therapy in Video

• Coleção inovadora com mais de 750 horas de vídeo em 

streaming focada no tratamento físico de pacientes com 

transtornos congênitos, problemas crônicos de saúde e lesões 

traumáticas.

• Vídeos com terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala  e 

médicos de renome mundial explicam as questões anatômicas 

e neurológicas subjacentes a grupos específicos de pacientes e 

demonstram técnicas e métodos eficazes de tratamento.

• Oferece a estudantes e professores a possibilidade de analisar 

a realidade do trabalho com os pacientes e pôr em prática os 

conceitos teóricos.

Conheça uma enorme variedade de bases de dados 
ricas em conteúdo áudio-visual nas mais diversas 
áreas do conhecimento. 

Alexander Street é uma 
editora especializada em 
conteúdo acadêmico 
áudio-visual nas mais 
diversas áreas de 
pesquisa. Seus produtos 
são reconhecidos 
mundialmente, tendo 
recebido os prêmios “Best 
New Product” e “Best 
Content” de The Charleston 
Advisor. A qualidade de 
suas coleções eletrônicas 
é o resultado da união dos 
atributos de uma editora 
tradicional com bibliotecas 
e desenvolvimento de 
software.

alexanderstreet.com

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

http://www.alexanderstreet.com/
http://www.dotlib.com/


Health and Society in Video

• Coleção de documentários em vídeo streaming focados 

em questões relativas à saúde e seus impactos em nossa 

sociedade.

• Inclui 500 horas de documentários, perfis, reportagens 

e entrevistas de alguns dos principais produtores do 

mercado, tais como Fanlight Productions, BBC, PBS, Point 

du Jour International, Aquarius Healthcare Media etc.

• Busca atuar como uma ponte de ligação entre a ciência 

e a compreensão pública de assuntos referentes à saúde 

coletiva.

Counseling and Therapy in Video Series

• Dividida em 4 volumes, esta coleção apresenta sessões 

de aconselhamento conduzidas por terapeutas 

mundialmente renomados, oferecendo mais de 

1.000 horas de vídeos de formação que contam com 

reconstituições e filmagens de sessões reais de terapia. 

• Proporciona uma oportunidade ímpar de assistir 

terapeutas experientes na prática e aprender as 

complexidades de comportamento, tom, expressão 

facial e linguagem corporal que definem experiências de 

aconselhamento de sucesso.

Counseling and Psychotherapy 
PostScript Series

• Série singular que permite a plena incursão de estudantes 

e pesquisadores na relação terapeuta-paciente seguindo 

o progresso—e os reveses—das sessões.

• Mais de 6.000 transcrições de sessões reais de terapias.

• Excelente para estudo e pesquisa nas áreas de psicologia, 

antropologia, lingüística e literatura.

• Cerca de 40.000 páginas de relatos em primeira pessoa, 

preservando o anonimato dos participantes.

• Inclui diários, cartas, autobiografias, história oral e 

memórias pessoais com o texto integral.

• Cerca de 25.000 páginas de importantes obras de 

referência publicadas por SAGE complementam e dão 

contexto às fontes primárias.

Psychological Experiments Online

• Recurso multimídia online que sintetiza os mais 

importantes experimentos psicológicos do último século.

• Agrega 75 horas de gravações de áudio e vídeo com 

40.000 páginas de documentos de fonte primária.

• Inclui materiais de difícil acesso tais como notas de 

participantes, artigos de periódicos, livros, anotações, 

cartas escritas pelos psicólogos responsáveis e vídeos de 

reproduções atualizadas dos experimentos.

VAST: Academic Video Online

• A principal base áudio-visual de Alexander Street, 

disponibilizando vídeos que atendem às demandas 

curriculares de graduação de praticamente todas as áreas 

e departamentos.

• Inclui filmes atuais, documentários premiados, gravações 

de campo, entrevistas, conferências, vídeos de 

capacitação, etc.

• Desenvolvida para fornecer conteúdo de vídeo de 

alta qualidade para o maior escopo possível de áreas 

temáticas.

• Oferece conteúdo de produtoras como BBC, PBS, 

Arthaus, CBS, Kino International, Documentary 

Educational Resources, California Newsreel, Opus 

Arte, The Cinema Guild, Pennebaker Hegedus Films, 

Psychotherapy.net e centenas de outros parceiros.

Business Education in Video

• Aborda a natureza total da disciplina de negócios através 

de vídeos de áreas variadas—500 horas de treinamentos 

corporativos, estudos de caso, entrevistas executivas, 

palestras de peritos, filmes educativos e documentários 

centrados no lado humano dos negócios..

• Inclui títulos como CRM Learning, CARMA, Seven 

Dimensions, Learning Seed, Atma e outros.

Engineering Case Studies Online

• Coleção com 250 horas de vídeos e 50.000 páginas de 

textos que analisam projetos de engenharia que, por 

algum motivo, não atingiram os objetivos almejados.

• Aborda casos históricos como o voo Air France 4590, 

Apollo 13, Titanic, Chernobyl, Fukushima Daiichi, etc.

• Mais de 60% dos vídeos foram produzidos depois dos 

anos 2000.

• Todo o conteúdo foi cuidadosamente analisado por 

editores especialistas, com apoio de bibliotecas e 

faculdades de engenharia.



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

Music Online: Reference Package

• Pacote de 4 das principais coleções online de Alexander Street focadas em música, formando a maior coleção online de gravações 

musicais e trabalhos de referência disponível atualmente – cobrindo todas as eras, gêneros, culturas e regiões geográficas.

• Inclui as coleções African American Music Reference (base de dados que conta a história da música afro-americana), Classical 

Music Reference Library (base de dados composta por mais de 47.000 páginas de textos sobre música clássica), Classical Scores 

Library (o maior e mais abrangente banco de partituras desenvolvido para o ensino e pesquisa da música clássica) e The Garland 

Encyclopedia of World Music Online (o primeiro recurso online dedicado à pesquisa da música de todas as partes do mundo).

• Conteúdo de altíssima qualidade - as melhores gravadoras, artistas e gravações de mundo. 

Music Online: Listening Package

• A mais abrangente coleção de audio streaming em alta qualidade (320Kbps) a dar suporte ao ensino e pesquisa de música.

• Provê acesso streaming a mais de 6 milhões de faixas musicais – incluindo 45.000 gravações disponíveis somente através da 

Alexander Street.

• Cobertura de todos os principais gêneros musicais: Clássico (todos os principais gêneros e períodos, do medieval ao 

contemporâneo), Jazz (todos os principais gêneros, do bebop e jazz vocal ao acid jazz e big band), World (musicas de 169 países 

e mais de 1.000 grupos étnicos), Americano (country, folk, bluegrass, gospel, blues, etc) e Popular (ampla seleção de músicas de 

todo mundo que não estão disponíveis em nenhuma coleção específica de gênero). 

Music Online: Video Package

• Inclui três coleções (Classical Music in Video, Dance in Video e Opera In Video) que oferecem algumas das mais belas e 

impactantes performances de ópera, dança e música clássica disponíveis em vídeo.

• Classical Music in Video conta com 600 obras e mais de 400 horas de performances, aulas, entrevistas e documentários de 

alguns dos maiores artistas da música clássica.

• Dance in Video inclui cerca de 750 obras e mais de 500 horas de gravações, oferecendo um panorama detalhado do universo da 

dança no último século – de sapateado e jazz até danças modernas e estilos de improvisação.

• Opera in Video oferece uma cobertura abrangente das óperas mais comumente estudadas: 288 obras em mais de 500 horas de 

vídeo streaming.

“Music Online é extremamente completa e pode tornar desnecessário o uso de muitos dos 
recursos tradicionais de uma biblioteca.”

BOOKLIST, Novembro 2009
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