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Editora com um dos maiores portfólios de pesquisa 
e publicações eletrônicas em todo mundo.

Gale®, parte do grupo 
Cengage Learning, é líder 
mundial em publicações 
eletrônicas educacionais e 
de pesquisa para o mercado 
acadêmico e corporativo. 
A empresa criou e mantém 
mais de 600 bases de dados 
publicadas online, dando 
forma a um dos maiores 
portfólios de pesquisa e 
publicações eletrônicas 
em todo o mundo – com 
destaque para as áreas 
de negócios, educação, 
humanidades e ciências 
gerais.

gale.cengage.com

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

Gale Virtual Reference Library é uma fonte digital única de referência direcionada a estudantes, 

pesquisadores, profissionais e leitores em geral, oferecendo milhares de títulos de mais de 100 

editoras de peso cobrindo as mais importantes áreas temáticas.

• Mais de 17.400 títulos de algumas das mais renomadas casas editoriais internacionais — 

incluindo nomes de peso como Wiley-Blackwell; ABC-CLIO; Springer; Kogan Page; Grey 

House Publishing; Routledge, Chapman & Hall e IGI Global.

• Premiada como a melhor base de dados pela publicação Library Journal em 2012.

• Navegação focada no usuário, encorajando pesquisadores a encontrar aquilo que 

necessitam mais rapidamente.

• Experiência interativa de leitura dos livros digitais.

• Interface disponível em mais de 34 idiomas.

• Tecnologia ReadSpeaker em 19 idiomas, possibilitando ouvir os textos em áudio.

• Acesso simultâneo e irrestrito a toda a coleção, 24 horas por dia / 7 dias por semana.

• PDFs disponíveis para download.

“Gale Virtual Reference Library é um produto versátil, que 
permite que um número ilimitado de usuários busque por 
trabalhos referenciais através de palavras-chave em segundos, a 
qualquer hora, de qualquer lugar.”

LIBRARY JOURNAL, Fevereiro 2012

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

http://gale.cengage.com/
http://www.dotlib.com/


“É um recurso único que representa um 
esforço enorme e significativo no apoio ao 
estudo de questões LGBTQ. É altamente 
recomendado para bibliotecas públicas e 
acadêmicas.”

ARBA, Junho de 2016

Biblioteca Oliveira Lima Archives of Sexuality & Gender

Base de dados com o conteúdo da Biblioteca Oliveira Lima—

coleção pessoal do diplomata, historiador e jornalista Manoel 

de Oliveira Lima, cedida por ele à Universidade Católica da 

América (Washington, EUA) em 1916—em formato digital. Uma 

fonte ímpar de panfletos raros e exclusivos, reconhecida há 

anos como uma das mais importantes coleções de material 

Luso-Brasileiro acessível a pesquisadores e estudiosos.

Um das mais ricos recursos de pesquisa online sobre a história 

e a cultura brasileira e portuguesa, Biblioteca Oliveira Lima 

inclui material em áreas importantes como:

• Colonialismo

• Período de independência do Brasil

• Escravatura e abolição

• Igreja Católica

• Povos indígenas

• Imigração

• Ecologia

• Agricultura

• Desenvolvimento econômico

• Medicina e saúde pública

• Relações internacionais

• Literatura brasileira e portuguesa

O maior programa digital de materiais de fontes primárias em 

apoio às pesquisas em estudos de gênero, sexualidade e áreas 

correlatas. 

• Permite a análise da história da sexualidade e gênero 

através das lentes de áreas como psicologia, sociologia, 

política, literatura, estudos sobre as mulheres, direito e 

mais.

• Reúne aproximadamente 1,5 milhão de páginas advindas 

de importantes arquivos e bibliotecas como the British 

Library of Political and Economic Science at the London 

School of Economics, Canadian Lesbian and Gay 

Archives, GLBT Historical Society, Lesbian Herstory 

Educational Foundation, Inc., entre outros.

• Inclui conteúdo raro de boletins, papéis organizacionais, 

documentos governamentais, manuscritos, panfletos e 

outros tipos de fontes primárias.

• Global em escopo—oferece documentos históricos 

publicados em mais de 35 países, com mais de 15 idiomas 

representados.

• Guiado por um conselho editorial de estudiosos e 

bibliotecários diretamente envolvidos com os estudos 

de gênero e sexualidade—incluindo Jason Baumann, da 

Biblioteca Pública de Nova York e o Dr. Julio Capó, da 

Universidade de Massachusetts.

“A coleção Oliveira Lima é única. Abrange 
arte, ciência, política, sociedade... Oferece 
não apenas um olhar sobre a história 
do Brasil, mas da relação do país com a 
Europa”

FERNANDO VALENZUELA, Presidente de Cengage
para a América Latina



GREENR

Academic OneFile

Global Reference on the Environment, Energy, and Natural 

Resources (GREENR) é uma ferramenta de apoio ao estudo de 

questões relacionadas à sustentabilidade e ao meio-ambiente. 

Intuitivo, abrangente e de foco acadêmico, GREENR auxilia 

professores e estudantes de todos os níveis ao oferecer o 

conteúdo de notícias, comentários, documentos de fontes 

primárias, arquivos de áudio e vídeo, imagens, relatórios de 

conferências, estatísticas e muito mais.

• Centenas de jornais, revistas e periódicos referenciados 

em língua inglesa.

• Fontes reconhecidas de vídeos, podcasts e imagens, 

atualizados diariamente.

• Estudos de casos para apoiar pesquisas orientadas.

• Mapas interativos que facilitam a navegação por país ou 

assunto.

• Páginas direcionadas por país (cobrindo mais de 160 

nações), por assunto (mais de 150 categorias—de 

bem-estar animal a energia eólica) e por organização 

(oferecendo panoramas e links a associações 

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

Business Insights: Global

Oferecendo acesso sem igual às informações mais relevantes 

para o mundo dos negócios, Business Insights: Global é a 

primeira ferramenta online que possibilita que profissionais 

realizem pesquisas por assuntos e ao mesmo tempo provê 

as ferramentas necessárias para que essas pesquisas sejam 

corretamente interpretadas. Devido à união de uma enorme 

quantidade de informações de excelência a poderosas 

ferramentas analíticas, Business Insights: Global oferece 

diversos benefícios a profissionais e acadêmicos relacionados 

ao mundo dos negócios:

• Fornece a pesquisadores os fatos de que eles necessitam 

em assuntos de negócios internacionais.

• Oferece as informações e as ferramentas necessárias 

para analisar dados e comparar economias, companhias 

e indústrias globais — sempre dentro do contexto exigido 

para a interpretação dos resultados a partir de uma 

perspectiva internacional.

• Permite a pesquisadores encontrar conteúdo organizado 

de países, companhias, indústrias e assuntos de diversas 

fontes em um único lugar.

• Possibilita que pesquisadores encontrem dados difíceis de 

serem encontrados.

• Apresenta estudos de casos da coleção CaseBase, de 

Gale, bem como de outros parceiros de todo mundo.

• Disponibiliza relatórios de pesquisas industriais globais 

para indústrias específicas, dentro de países específicos.

• LiveCharts (gráficos) interativos de indicadores 

econômicos e de negócios que permitem aos 

pesquisadores gerar suas próprias análises e gráficos 

customizados para utilização em relatórios e 

apresentações.

• Oferece um panorama geral de países e companhias 

globais, repleto de informações detalhadas, bem como 

estatísticas e rankings interativos com links a notícias, 

estudos de caso e artigos relacionados.

Academic OneFile é um recurso abrangente para pesquisas 

acadêmicas, cobrindo de forma extensa as ciências físicas, 

tecnologia, medicina, ciências sociais, artes, teologia, literatura 

e outras áreas temáticas. Contém cerca de 17.500 periódicos 

indexados, totalizando milhões de artigos disponibilizados em 

texto completo (PDF e HTML) sem qualquer restrição.

• Cerca de 17.500 títulos indexados, incluindo mais 

de 8.000 periódicos arbitrados e mais de 4.400 sem 

embargo.

• Importantes conjuntos de referência, incluindo Gale 

Encyclopedia of Science, Gale Encyclopedia of Medicine 

e Encyclopedia of World Biography.

• Texto completo de periódicos cobertos pelos principais 

recursos bibliográficos, como CINAHL, BIOSIS, MLS, 

PsycINFO, ERIC, EconLit, RILM e outros.


