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Encyclopædia Britannica® conta com uma coleção de mais de 1.000 livros digitais que 

abordam assuntos dos mais variados:

Britannica® Academic

Britannica® Academic é a versão digital daquela que é a mais reconhecida enciclopédia em 

todo mundo. Ela disponibiliza acesso rápido e fácil a informação abrangente de altíssima 

qualidade, unificando o conteúdo da Encyclopædia Britannica a revistas, periódicos e muitas 

outras ferramentas de pesquisa — uma variedade de fontes confiáveis em um único recurso para 

que os estudantes consultem enquanto realizam seus trabalhos e pesquisas acadêmicas.

• Utilizado por mais universidades que qualquer outro recurso de referência geral.

• Artigos de fontes confiáveis, com perspectivas globais balanceadas e conhecimento único 

que os usuários não encontrarão em nenhum outro lugar.

• Textos escritos por laureados com o prêmio Nobel, historiadores, curadores, professores e 

outros especialistas de notoriedade mundial.

• Periódicos em texto completo e artigos de revistas de centenas de títulos cuidadosamente 

selecionados para atender às necessidades das universidades.

• Dezenas de milhares de livros digitais (muitos deles ilustrados), bem como trabalhos e 

documentos históricos, vinculados aos artigos.

• World Data Analyst, uma base de dados exclusiva com dados estatísticos antigos e atuais 

de todos os países do mundo.

• Merriam-Webster’s Collegiate® Dictionary and Thesaurus, com pronúncia em áudio, 

inserido na plataforma e acessível a partir de qualquer palavra.

• Merriam-Webster’s Dictionary of Quotations oferece uma coleção de mais de 4.000 

citações — contemporâneas e clássicas — para utilização em relatórios e apresentações.

Todos os títulos são acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar através da plataforma 

de livros eletrônicos da Encyclopædia Britannica®.

Solicite ao gerente Dot.Lib de sua região uma lista completa dos livros disponíveis na coleção.

• Religião

• Cultura

• Ciências

• Estudos Sociais

• Esportes

• Biografias

• Literatura

• Matemática

• Filosofia

• Referências

O melhor e mais conhecido recurso de apoio à 
educação acadêmica em sua edição online.

A Encyclopædia 
Britannica® é utilizada 
por mais de 100 milhões de 
pessoas em todo o mundo. 
Sua versão online atinge 
o equilíbrio perfeito entre 
tradição e tecnologia, 
combinando a qualidade 
e o prestígio do conteúdo 
da enciclopédia mais 
emblemática de todos os 
tempos com a tecnologia 
de consulta e busca mais 
avançada. O resultado é 
uma fonte de informação e 
referências rápida, eficiente 
e intuitiva.

britannica.com.br

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

http://www.britannica.com.br/
http://www.dotlib.com/


Britannica ImageQuest

Britannica ImageQuest oferece acesso a cerca de 3 milhões 

de imagens de mais de 50 das melhores coleções do 

mundo. Dorling Kindersley Images, Getty Images, National 

Geographic Society e outros importantes nomes juntaram-se 

à Encyclopædia Britannica® para fornecer a melhor e mais 

ampla coleção de imagens para o segmento educacional. Livre 

de publicidade e organizado por fontes de confiança, Image 

Quest fornece acesso seguro e rápido a imagens de altíssima 

qualidade em todos os temas e para todas as idades.

• Economia de tempo: com Image Quest, não será mais 

necessário perder tempo vasculhando a internet à 

procura de imagens confiáveis. A coleção é organizada 

por assunto, contém imagens nos mais diversos temas e é 

100% pesquisável. 

• Imagens para uso em material educacional: todas as 

imagens de Image Quest foram liberadas pelos autores 

para o uso não-comercial, estritamente educacional; 

tornando-se perfeitas para planos de aulas, tarefas de 

casa, lousas interativas, relatórios e projetos dos alunos, 

websites escolares, informativos, jornais, folhetos e 

boletins. 

• Grande coleção de imagens confiáveis: cada foto ou 

ilustração vem com dados completos (fonte, detentor 

dos direitos autorais, legenda, etc). A Encyclopædia 

Britannica® buscou as melhores fotos – em sua maioria 

não disponíveis gratuitamente na web – de origens 

confiáveis, garantido que você utilize a foto correta. 

• Acesso fácil e rápido: imagens podem ser baixadas, 

impressas, salvas em uma pasta virtual ou enviadas por 

email nos formatos JPEG ou GIF.

Conheça alguns dos fornecedores de imagens do Image Quest 

• Action Plus

• akg-images

• Album

• Alinari 24 ORE

• Amana Images

• Ambient Images

• Arcaid Images

• Biosphoto

• Blend Images

• Bridgeman Art Library

• Chicago History Museum

• culture-images

• De Agostini Editore Picture Library

• Design Pics

• DK Images

• Encyclopædia Britannica

• Fairfax Photos

• First Light Images

• Foodanddrinkphotos

• Garden Picture Library

• Getty Images

• Hard Rain Picture Library

• Image Quest Marine

• Lake County Discovery Museum

• Lebrecht Music + Art

• Leemage

• MedicalRF.com

• Mondadori Electa

• National Geographic Society

• National Portrait Gallery

• NativeStock Pictures

• Natural History Museum

• Nature Picture Library

• Newscom

• Omni-Photo

• Oxford Scientific (OSF)

• Photo Researchers

• Photolibrary

• Photoshot

• Planet Observer

• Press Association Images

• Primal Pictures

• Robert Harding World Imagery

• Royal Geographic Society

• Science & Society Picture Library

• Science Photo Library

• SuperStock

• The Granger Collection

• The Times Picture Archive - NI Syndication

• Universal Images Group

• View Pictures

• Wellcome Images Library

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