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• Número expansivo de Parceiros Editoriais internacionais de alta qualidade.

• Grande variedade: monografias, publicações seriadas, livros-texto e obras de referência 

em 28 áreas temáticas

• Títulos fornecidos nos formatos PDF e ePUB (a partir de 2014).

• Arquivos livres de DRM: usuários podem fazer download, imprimir e salvar os eBooks para 

uso pessoal.

• Possibilidade de download por capítulo ou por título inteiro.

Pacotes Temáticos

• Architecture and Design

• Arts

• Classical and Ancient Near Eastern 

Studies

• Economics

• Engineering, Computer Sciences

• History

• Law

• Library and Information Science

• Linguistics

• Literary, Cultural and Area Studies

• Mathematics

• Medicine and Life Sciences

• Philosophy

• Physics, Chemistry, Industrial Chemistry, 

Materials Sciences, Geosciences

• Social Sciences

• Theology and Religious Studies, Jewish 

Studies

Coleções Especiais

• Bauwelt Fundamente (1963–2014)

• Handbooks of Linguistics and 

Communication Science (HSK) (1982–

2015)

• Le Corbusier Online

• Tusculum Online (1923–2013) 

Parceiros Editoriais

• Böhlau Verlag

• Columbia University Press

• Cornell University Press

• DETAIL

• Harvard University Press

• Princeton University Library

• RWS Verlag

• transcript Verlag

• University of Pennsylvania Press

• University of Toronto Press

• Verlag Dr. Otto Schmidt

Editora sinônimo de excelência na publicação de 
periódicos em ciências humanas e naturais.

Há mais de 260 anos, 
o nome De Gruyter é 
sinônimo de publicações 
marcantes e de alta 
qualidade nas ciências 
humanas e naturais. O 
escopo de suas publicações 
inclui teologia, filosofia, 
biologia, química, 
lingüística, literatura, 
matemática, física, 
história, arqueologia, 
direito e medicina. Em 
todas essas áreas, De 
Gruyter tem formado 
parcerias consistentes com 
acadêmicos de excelência 
de forma a se estabelecer 
como uma indispensável 
editora internacional.

degruyter.com

Solicite a listagem completa de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.

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

http://www.degruyter.com/
http://www.dotlib.com/


De Gruyter eJournals

A coleção de periódicos editados pela editora De Gruyter totaliza cerca de 370 títulos nas áreas STM (Science, Technology & M 

edicine) e SSH (Social Sciences & Humanities). Os modelos de assinatura são diversos, buscando oferecer flexibilidade para atender às 

necessidades de cada instituição. Confira:

Conheça também os programas de publicação dos parceiros editoriais de De Gruyter.
Seus títulos estão inclusos em todos os pacotes de De Gruyter. Informe-se com nossos gerentes.

Complete Package; Pacote mais completo, com mais de 

380 periódicos e anuários de De Gruyter e editoras parceiras 

disponíveis em formato digital. Títulos em inglês, alemão, italiano, 

francês e espanhol.

Complete Package English; Pacote com todos os periódicos 

e anuários em inglês de De Gruyter e editoras parceiras. Ao todo, 

são mais de 230 títulos.

Complete Package STM; Pacote com mais de 110 periódicos 

de De Gruyter nas áreas de biologia, engenharia, física, 

matemática, medicina e química.

Complete Package HSS; Pacote com mais de 270 títulos de 

De Gruyter e editoras parceiras nas áreas de ciências sociais e 

humanas.

Complete Package STM English; Pacote com mais de 100 

periódicos em inglês de De Gruyter nas áreas de biologia, 

engenharia, física, matemática, medicina e química.

Complete Package HSS English; Pacote com todos os 

periódicos e anuários em inglês—mais de 125 títulos—de De 

Gruyter e editoras parceiras nas áreas de ciências sociais e 

humanas.

De Gruyter eJournals - Pacotes Temáticos

Biology, Chemistry, Geosciences — 30+ periódicos

Classical Studies, History — 35+ periódicos

Law — 40+ periódicos

Library and Information Science, Library Reference — 10+ 

periódicos

Linguistics, Literature — 85+ periódicos

Mathematics, Physics, Engineering — 40+ periódicos

Medicine — 20+ periódicos

Philosophy, Theology, Judaism, Religion — 35+ periódicos

Politics, Economics, Sociology — 35+ periódicos

Além dos modelos de assinatura mencionados, há a possibilidade de assinatura de pacotes pré-definidos pela editora, divididos por áreas 

temáticas. Ao todo, são 9 pacotes disponíveis, divididos da seguinte forma:



Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.
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nano Online IUPAC Standards Online

• Base de dados que cobre de maneira abrangente a área 

de nanociência e nanotecnologia.

• Inclui mais de 1.900 registros que oferecem os resultados 

mais recentes de pesquisa em todas as disciplinas ativas 

na área—incluindo Física, Química, Ciência dos Materiais, 

Engenharia e Medicina.

• Atualizações anuais de cerca de 250 registros—o 

equivalente a cerca de 5 mil páginas impressas.

• Base de dados construída a partir dos padrões e 

recomendações da União Internacional de Química Pura 

e Aplicada—organização responsável por desenvolver 

os padrões químicos internacionalmente aceitos por 

cientistas, profissionais e acadêmicos.

• Conteúdo extraído do periódico Pure and Applied 

Chemistry (PAC).

• Atualizada anualmente, integrando os novos padrões e 

recomendações publicados no ano anterior.


