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Archive Collections

As Archive Collections são coleções multidisciplinares e específicas por disciplina que abrangem 

conteúdo acadêmico em mais de 50 disciplinas. Foram desenvolvidas para oferecer às 

instituições a flexibilidade de eleger o material que melhor se adeque às suas necessidades.

Coleções Multidisciplinares
As coleções Arts & Sciences contém arquivos interdisciplinares de mais de 1.000 periódicos em 

Artes, Ciências Humanas e Ciências Sociais.

Arts & Sciences I
Coleção com mais de 110 periódicos abordando principalmente as áreas de ciências humanas 

e sociais—economia, história, ciência políticas, sociologia, etc. Inclui ainda títulos em ecologia, 

matemática e estatística.

Arts & Sciences II
Com mais de 120 periódicos, cobre assuntos como economia, história e estudos asiáticos, 

além de disciplinas como arqueologia, estudos africanos, latino americanos, médio-orientais e 

eslovacos.

Arts & Sciences III
Mais de 150 periódicos focados nas disciplinas de ciências humanas e artes—incluindo música, 

cinema, folclore, religião e arquitetura.

Arts & Sciences IV
Mais de 110 periódicos nas áreas de ciências sociais e humanas, dentre as quais: direito, 

psicologia, políticas públicas, administração, negócios e educação.

Arts & Sciences V
Coleção com 140 periódicos que oferecem conteúdo centrado nas áreas de artes e humanas—

incluindo filosofia, história, religião, história da arte, linguagem e literatura.

Arts & Sciences VI
Mais de 140 periódicos voltados às ciências sociais, com foco específico em economia, 

educação, lingüística, ciências políticas e áreas correlatas.Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

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


Coleções Multidisciplinares (cont.)

Arts & Sciences VII
Coleção multidisciplinar com mais de 180 títulos que abrangem 

35 disciplinas nos campos de artes, ciências humanas e sociais, 

além de apresentar a maior concentração de títulos em 

políticas de saúde de JSTOR.

Arts & Sciences VIII
Um total de mais de 160 títulos em mais de 10 disciplinas, 

incluindo filosofia, estudos clássicos, música, história, literatura, 

educação e história da arte.

Arts & Sciences IX
Coleção com cerca de 180 títulos que amplia a cobertura 

de JSTOR nas disciplinas de ciências sociais e ciências 

humanas—principalmente nas áreas de negócios, antropologia, 

arqueologia, sociologia, demografia e ciência política.

Arts & Sciences X
Coleção com mais de 120 periódicos que oferecem ampla 

cobertura nas áreas de ciências sociais e negócios—incluindo 

sociologia, educação, políticas públicas e administração.

Arts & Sciences XI
Cerca de 125 títulos, incluindo publicações de peso em 

estudos clássicos, arquitetura e música, além de disciplinas 

como biblioteconomia, religião, filosofia, arqueologia, artes e 

linguística.

Arts & Sciences XII
Um conjunto de aproximadamente 125 periódicos que oferece 

cobertura em diversas disciplinas das ciências sociais—em 

especial, direito, ciência política e educação.

Arts & Sciences XIII
Coleção com aproximadamente 125 títulos focados em 

linguística, letras, artes, filosofia e religião. Oferece um escopo 

global, com títulos oriundos de países como Alemanha, Itália, 

Holanda e Coréia do Sul.

Arts & Sciences XIV
Coleção dedicada ao estudo da cultura e comunicação, 

com mais de 125 títulos oriundos de 17 países e cobrindo 23 

disciplinas—entre arqueologia, linguagem & literatura, estudos 

de comunicação, estudos asiáticos e ciência política.

Life Sciences
Mais de 160 periódicos e 8 milhões de páginas que abrangem 

mais de 340 anos de história e pesquisa científica no campo 

da saúde. Inclui disciplinas como ciências aquáticas, botânica, 

biologia celular, ecologia, paleontologia e zoologia.

Coleções Específicas

As coleções específicas por disciplina de JSTOR oferecem uma 

alternativa a instituições mais focadas em pesquisa. 

Biological Sciences
Mais de 135 títulos (incluindo todos da coleção Ecology 

& Botany) totalmente voltada às ciências biológicas, e 

particularmente forte em ecologia, biologia evolutiva, ciências 

animais, paleontologia e conservação.

Business I
Coleção de cerca de 50 periódicos (retirados das coleções 

Arts & Sciences I, II e IV) em economia e finanças, abordando 

assuntos como contabilidade, relações trabalhistas, marketing, 

gestão e avaliação de risco.

Business II
Conjunto de mais de 65 periódicos (retirados das coleções 

Arts & Sciences IV, VI e VII) que exploram a interseção entre 

economias e as áreas de direito, política e psicologia.

Business III
Mais de 55 títulos—com um conjunto sólido de periódicos 

internacionais—abordando assuntos como economia, 

administração de empresas e finanças.

Business IV
Coleção que amplia a cobertura de JSTOR nos principais 

campos de economia e administração, relações industriais 

e finanças. São aproximadamente 50 títulos com um amplo 

escopo internacional.

Ecology & Botany
Coleção desenvolvida em conjunto com a Sociedade Ecológica 

dos Estados Unidos (Ecological Society of America), com cerca 

de 30 periódicos amplamente focados em ecossistemas.

Health & General Sciences
Coleção com cerca de 50 periódicos científicos de importância 

histórica nas áreas de ciências da saúde.

Language & Literature
Mais de 50 periódicos que abrangem a cultura literária 

de diversos países, com artigos em vários idiomas. Inclui 

importantes títulos no campo da crítica literária.

Mathematics & Statistics
Coleção que reúne mais de 50 títulos em matemática e 

estatística de outras coleções de JSTOR. Inclui autores como 

Einstein e Newton, assim como matemáticos contemporâneos 

como Lions, Mandelbrot e Connes.

Music
33 periódicos dedicados à pesquisa e teoria acadêmica no 

campo da música. Inclui publicações da Holanda, Croácia, 

Hungria, Alemanha e França.



Books at JSTOR oferece mais de 40.000 livros acadêmicos 

através de uma parceria estabelecida com mais de 100 editoras 

universitárias, fundações e academias de pesquisa tais como 

Harvard University Press, Russell Sage Foundation, Princeton 

University Press e Austrian Academy of Sciences. Títulos estão 

disponíveis para compra em modelos de uso para uma única 

pessoa ou para uso ilimitado.

Books at JSTOR pode funcionar também através de um 

modelo de aquisição por demanda (Demand-Driven 

Acquisition), permitindo que uma instituição ofereça acesso a 

uma larga quantidade de títulos e efetive a compra somente 

daqueles que, de fato, forem utilizados por sua comunidade 

acadêmica.

Coleção multidisciplinar de periódicos publicados dentro 

da—ou sobre a—região da Ibero-América. São ao todo mais 

de 140 publicações que abordam 18 disciplinas voltadas 

principalmente às ciências humanas e sociais. Conteúdo 

majoritariamente em espanhol e português, destinado a 

pesquisadores na América Latina, Caribe, Espanha, Portugal, 

entre outros.

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

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

Global PlantsBooks at JSTOR

Iberoamérica

Global Plants é a maior base de dados de sua categoria, 

oferecendo mais de 2 milhões de imagens de tipos de espécies 

de plantas em alta resolução, além de outros materiais 

fundamentais das coleções de centenas de herbários em todo 

o mundo. Trata-se de um recurso essencial para instituições 

que apoiam a pesquisa e o ensino em botânica, ecologia 

e preservação. Através de Global Plants, herbários podem 

compartilhar espécies, especialistas podem determinar e 

atualizar estruturas de nomenclatura, estudantes podem 

descobrir e aprender sobre plantas em seu devido contexto, 

e um registro da vida de plantas pode ser preservado para as 

gerações futuras.

• Cerca de 2 milhões de tipos de espécies de plantas em alta 

resolução.

• Inclui material relacionado como diários de expedições, 

cartas, fotografias, obras de referência, pinturas e 

desenhos botânicos.

• Conta MyPlants para salvar, comentar e definir tags a 

objetos digitais.

• Visualizador de imagens para examinar e medir espécies 

de plantas.

• Comentários científicos relacionados a dados de espécies 

de plantas por especialistas no campo.

• Compilações para visualizar recursos relacionados para 

um nome de planta específico em determinado local.

• Milhares de links a artigos de pesquisa relacionados em 

JSTOR e outros materiais em Biodiversity Heritage Library 

(BHL), Global Biodiversity Information Facility (GBIF) e 

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


