
Project MUSE

Coleção formada por uma seleção abrangente de 
publicações nas ciências humanas e sociais.

Project MUSE, projeto 
desenvolvido pela Johns 
Hopkins University Press 
(uma das mais antigas 
editoras universitárias dos 
E.U.A.), é uma colaboração 
exclusiva entre bibliotecas e 
editoras, fornecendo acesso 
online a uma abrangente 
seleção de mais de 540 
periódicos de ciências 
humanas e sociais em texto 
completo. As publicações 
disponíveis são indexadas 
e arbitradas com artigos 
aclamados pelos estudiosos 
mais respeitados em seus 
campos.

muse.jhu.edu

Project MUSE Collections

Project MUSE oferece acesso a centenas de periódicos disponibilizados em seis coleções distintas 

— cada uma delas projetada para atender necessidades e orçamentos específicos. 
 

Premium Collection; A principal coleção de Project MUSE, contendo todos os periódicos 

inseridos na plataforma MUSE – mais de 640 títulos arbitrados, interdisciplinares e de alta 

qualidade das principais editoras universitárias e sociedades acadêmicas mundo afora. A Premium 

Collection oferece periódicos acadêmicos internacionalmente respeitados e que dão suporte às 

necessidades de desenvolvimento de coleções e investigações de grandes instituições de pesquisa.

Standard Collection; Trata-se de um subconjunto da Premium Collection. É uma coleção 

interdisciplinar, com periódicos arbitrados e de alta qualidade, desenvolvida para instituições que 

constantemente adquirem material em ciências humanas e sociais. Standard Collection oferece a 

instituições conteúdo interdisciplinar consistente com suas necessidades de desenvolvimento de 

coleções, garantindo um crescimento anual controlado.

Basic Research Collection; Subconjunto ainda mais limitado da Premium Collection, 

configurando-se como uma coleção fundamental de periódicos interdisciplinares com um 

crescimento anual modesto em tamanho e em preço. Os títulos adicionados à ela são escolhidos 

de acordo com uma série de critérios, incluindo a presença do periódico em índices apropriados 

de alta qualidade, inclusão em coleções-arquivo e a utilização corrente em MUSE.

Basic College Collection; O menor subconjunto da Premium Collection, desenvolvida para 

universidades que fazem aquisições seletas de material em ciências humanas e sociais. Segue um 

ritmo anual modesto de crescimento em tamanho e preço.

Humanities Collection; Coleção de periódicos arbitrados e de alta qualidade desenvolvida para 

instituições interessadas na aquisição de material em Ciências Humanas. Provê um conjunto de 

periódicos de pesquisa de alta relevância para escolas de arte, museus, organizações artísticas, 

escolas de cinema e instituições relacionadas. De todos os periódicos adicionados anualmente à 

plataforma MUSE, os melhores dentre os que estão claramente focados em ciências humanas são 

adicionados à Humanities Collection.

Social Sciences Collection; Coleção de periódicos arbitrados e de alta qualidade desenvolvida 

para instituições interessadas na aquisição de material em Ciências Sociais. Com base na força de 

MUSE em relações internacionais e em aspectos da economia e ciências políticas, esta coleção 

foi desenvolvida para atender às necessidades de bibliotecas especiais tais quais usinas de idéias, 

agências governamentais, organizações não-governamentais, institutos de pequisa e organizações 

relacionadas. Dentre todos os títulos adicionados anualmente à plataforma MUSE, os melhores 

dentre os que tem um foco claro em ciências sociais são adicionados à Social Sciences Collection.

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
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info@dotlib.com
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UPCC Books on Project MUSE

The University Press Content Consortium (UPCC) oferece através da plataforma de Project MUSE milhares de livros digitais arbitrados das 

principais editoras universitárias e de conteúdo acadêmico. São diversas coleções para atender às demandas específicas de sua instituição:

Coleções Temáticas

• Archaeology and Anthropology

• Classics

• Ecology and Evolution

• Film, Theater and Performing Arts

• Global Cultural Studies

• Higher Education

• History

• Language and Linguistics

• Literature

• Philosophy and Religion

• Poetry, Fiction and Creative Non-Fiction

• Political Science and Policy Studies

• Psychology

• US Regional Studies

• US Regional Studies, Midwest

• US Regional Studies, New England and Mid-Atlantic

• US Regional Studies, South

• US Regional Studies, West

Coleções de Estudos por Área

• African Studies

• American Studies

• Asian and Pacific Studies

• Jewish Studies

• Latin American and Caribbean Studies

• Middle Eastern Studies

• Native American and Indigenous Studies

• Russian and East European Studies

Coleções Seriadas

• The Booker T. Washington Papers

• Dietrich Bonhoeffer Works

• Karl Marx & Frederick Engels: Collected Works

Coleções de Arquivo

• Archive Foundation Collections

Coleções Suplementares

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

BR.MUSE.0816

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


