
IET Digital Library

IET Digital Library contém mais de 150.000 documentos técnicos datados desde 1994 de todos 

os periódicos, revistas, e publicações de IET. Inclui periódicos com alto número de citações tais 

como Electronics Letters e os 24 periódicos da série IET Research Journals, além do periódico 

online Micro & Nano Letters, o periódico dos membros da IET (Engineering & Technology), o 

periódico Chinese Journal of Electronics, relatórios de seminários e atas de conferências. 

IET Research Journals

Série composta por 24 periódicos de renome internacional que oferecem documentos originais 

e de revisão pertinentes aos mais importantes assuntos nas áreas de tecnologia elétrica, 

eletrônica, de computação, de controle e de comunicação:

Uma das maiores e mais renomadas instituições de 
engenharia e tecnologia em todo o mundo. 

IET é uma instituição 
profissional Britânica para 
engenheiros e tecnólogos 
formada a partir da união 
da Institution of Electrical 
Engineers (fundada em 
1871) e da Institution of 
Incorporated Engineers 
(fundada em 1884). 
Tida como uma das 
maiores instituições de 
engenharia em todo o 
mundo – hoje com mais 
de 153.000 membros 
–, visa compartilhar e 
desenvolver cada vez mais 
o conhecimento científico 
e tecnológico pela 
comunidade global.

theiet.org

The Institution of
Engineering and Technology

• IET Microwaves, Antennas & Propagation

• IET Nanobiotechnology

• IET Networks

• IET Optoelectronics

• IET Power Electronics

• IET Radar, Sonar & Navigation

• IET Renewable Power Generation

• IET Science, Measurement & Technology

• IET Signal Processing

• IET Software

• IET Systems Biology

• IET Wireless Sensor Systems

• IET Biometrics

• IET Circuits, Devices & Systems

• IET Communications

• IET Computers & Digital Techniques

• IET Computer Vision

• IET Control Theory & Applications

• IET Electric Power Applications

• IET Electrical Systems in Transportation

• IET Generation, Transmission & 

Distribution

• IET Image Processing

• IET Information Security

• IET Intelligent Transport Systems

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

http://www.theiet.org/
http://www.dotlib.com/


Letters Journals

Chinese Journal of Electronics

Electronics Letters
Periódico arbitrado de renome internacional de rápida 

comunicação, publicando quinzenalmente documentos de 

pesquisa curtos e originais. O escopo amplo e interdisciplinar 

cobre os últimos desenvolvimentos em todos os campos 

relacionados à engenharia elétrica e eletrônica, incluindo 

engenheria óptica, biomédica e de comunicação, além de 

circuitos eletrônicos e processamento de sinais.

Healthcare Technology Letters
Periódico online que é fonte de conteúdo arbitrado cobrindo 

tecnologia e engenharia moderna em cuidados com a saúde. 

Publicação essencial para uma ampla gama de engenheiros, 

cientistas físicos, cientistas da computação e matemáticos 

ativos nesse campo.

Micro & Nano Letters
Periódico que oferece a publicação online de documentos 

curtos de pesquisa contendo os últimos avanços em estruturas 

e sistemas em miniatura e ultra-miniatura. Proporciona 

um caminho veloz para a disseminação internacional de 

descobertas de alta qualidade oriundas de pesquisas feitas 

pelas comunidades de micro e nanotecnologia.

Periódico arbitrado que desde 1992 publica artigos de pesquisa 

de alta qualidade sobre os últimos avanços em eletrônica e 

campos interdisciplinares correlatos. É a publicação oficial de 

The Chinese Institute of Electronics (CIE), instituto baseado 

em Pequim em 1962 para promover a ciência e a tecnologia 

eletrônica. Tem periodicidade bimestral, com fator de impacto 

de 0.319.

Coleções de livros eletrônicos que totalizam mais de 400 

títulos profissionais, técnicos e monografias de pesquisa em 

todas as áreas da engenharia e tecnologia, oferecendo novas 

perspectivas e desenvolvimentos em áreas emergentes para 

pesquisadores, profissionais e estudantes. Podem ser adquiridas 

em séries temáticas (8 séries ao todo) ou por ano de copyright 

(de 1979 até o ano anterior ao vigente).

Confira quais as séries temáticas disponíveis:

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

IET E-Book Collections

• Circuitos, Dispositivos e Sistemas (“Circuits, Devices and 

Systems”) 

• Computação (“Computing”)

• Engenharia de Controle (“Control Engineering”)

• História e Gestão da Tecnologia (“History & Management 

of Technology”)

• Ondas Eletromagnéticas (“Electromagnetic Waves”)

• Potência e Energia (“Power & Energy”)

• Radar, Sonar, Navegação e Aviônica (“Radar, Sonar, 

Navigation and Avionics”)

• Telecomunicações (“Telecommunications”)
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Solicite a lista de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.


