
GeoScienceWorld

GSW conta com 46 periódicos de alto impacto disponíveis em texto completo e com 

artigos arbitrados (peer-reviewed) em todos os campos da geociência — todos atualizados 

regularmente. Anualmente novas publicações são adicionadas à coleção. Todos os periódicos 

tem pelo menos 1 ano de edições retrospectivas, sendo que a maioria das publicações 

pertencentes à coleção tiveram início no ano 2000. GSW também é integrada à base de dados 

GeoRef, a mais conhecida fonte de citações bibliográficas e resumos no campo.

Sociedades Participantes de GSW

• The Palynological Society (AASP)

• American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

• Association of Environmental & Engineering Geologists

• Cambridge University Press

• Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum

• Canadian Science Publishing

• Canadian Society of Petroleum Geologists

• Clay Minerals Society

• Cushman Foundation for Foraminiferal Research

• E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung Science Publishers

• Environmental & Engineering Geophysical Society

• European Association for Geochemistry

• Geological Society of America

• Geological Society of London

• Geological Society of South Africa

• Micropaleontology Project

• Mineralogical Association of Canada

• Mineralogical Society of America

• Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

• Paleontological Society

• SEPM Society for Sedimentary Geology

• Seismological Society of America

• Società Geologica Italiana

• Societé Geologique de France

• Society of Economic Geologists

• Society of Exploration Geophysicists

• Soil Science Society of America

• University of Wyoming

Organização colaborativa das principais editoras e 
sociedades geocientíficas do mundo.

GeoScienceWorld é uma 
organização sem fins 
lucrativos formada por 
um grupo de sociedades 
geocientíficas líderes no 
mundo com o propósito de 
fazer com que as pesquisas 
no campo das geociências 
e áreas correlatas sejam 
fáceis e economicamente 
viáveis através da internet.
Representando mais de 
100.000 geocientistas 
em todo mundo, GSW 
simboliza uma colaboração 
sem precedentes no campo 
geocientífico.

geoscienceworld.org

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

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


Características e Diferenciais

Periódicos

• AAPG Bulletin

• American Mineralogist

• Bulletin de la Societé Geologique de France

• Bulletin of Canadian Petroleum Geology

• Bulletin of the Seismological Society of America

• Canadian Journal of Earth Sciences

• Canadian Mineralogist, The

• Clay Minerals

• Clays and Clay Minerals

• Economic Geology

• Elements

• Environmental & Engineering Geoscience

• Environmental Geosciences

• European Journal of Mineralogy

• Exploration and Mining Geology

• Geochemical Perspectives

• Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis

• Geological Magazine

• Geology

• Geophysics

• Geosphere

• GSA Bulletin

• Interpretation

• Italian Journal of Geosciences

• A única colaboração sem fins lucrativos de bibliotecários, 

pesquisadores e editores de ciências da terra. 

• 130.000 artigos em 46 periódicos de ponta editados 

por 28 editoras e sociedades líderes no campo das 

geociências. 

• Totalmente integrado (realizando inclusive pesquisas 

cruzadas) com GeoRef, a mais completa base de dados 

bibliográfica em ciências da terra. 

• Conta com uma ferramenta de pesquisas com base no 

Google Maps™.

• Journal of Environmental & Engineering Geophysics

• Journal of Foraminiferal Research, The

• Journal of Micropalaeontology

• Journal of Paleontology

• Journal of Sedimentary Research

• Journal of the Geological Society

• Leading Edge, The

• Lithosphere

• Micropaleontology

• Mineralogical Magazine

• PALAIOS

• Paleobiology

• Palynology

• Petroleum Geoscience

• Proceedings of the Yorkshire Geological Society

• Quarterly Journal of Engineering Geology & 

Hydrogeology

• Reviews in Mineralogy and Geochemistry

• Rocky Mountain Geology

• Scottish Journal of Geology

• Seismological Research Letters

• South African Journal of Geology

• Vadose Zone Journal

Confira abaixo a lista de periódicos que fazem parte da base de dados GeoScienceWorld:

“GeoScienceWorld unifica o poder e o escopo de GeoRef com conteúdos essenciais de 
publicações das principais sociedades em ciências da terra em um pacote bastante atraente.”

DENNIS TROMBATORE, Walter Geology Library (The University of Texas)



GSW eBook Collections

Coleções

Editoras Participantes

• Complete Collection, 1926—2016

• 2016 Update

• 2015 Update

• 2011—2014 titles

• American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

• Association of Environmental & Engineering Geologists

• Canadian Science Publishing

• Clay Minerals Society

• Geological Society of America

• Geological Society of London

• 2006—2010 titles

• 2000—2005 titles

• 1986—1999 titles

• 1926—1985 titles

• Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

• SEPM Society for Sedimentary Geology

• Society of Economic Geologists

• Society of Exploration Geophysicists

• University of Wyoming

As coleções de livros digitais de GeoScienceWorld contam com mais de 1.100 títulos de muitas das mais prestigiosas editoras de ciências da 

terra em todo mundo. Oferecidas em 6 modelos distintos, as coleções cobrem cada uma das principais disciplinas no campo de geociências, 

disponibilizando mais de 17.000 capítulos de conteúdo de ponta.

• Informação confiável — títulos essenciais em texto completo, sem limitações de impressão ou download.

• Conteúdo indispensável e selecionado — pague somente pelo que você precisa

• Aquisição simples — arquivos disponíveis anualmente.

• Opções variadas de acesso — assinatura ou aquisição.

• Direito de propriedade e acesso perpétuo ao conteúdo adquirido.

• Tudo em um único ambiente — 100% integrado à plataforma GeoScienceWorld para facilitar descoberta cruzada de conteúdo.

• Possibilidades aprimoradas de descobertas — registros MARC21 gratuitos, além de indexação DOI por capítulo.

• Pesquisas em conteúdo de texto completo — ativada através de marcação XML, permitindo localizar com rapidez as informações 

essenciais de que você precisa.

• Acesse conteúdo a todo momento — plataforma otimizada para dispositivos móveis

• Ferramentas de pesquisa — gerenciamento de citações e compartilhamento social

Solicite a lista completa de títulos de cada uma das coleções ao gerente Dot.Lib de sua região.

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