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Capacite seus pesquisadores, professores 
e alunos a cada etapa

ScienceDirect combina publicações de conteúdo científico, técnico e médico 
confiáveis e completas, com funcionalidade inteligente e intuitiva para que 
os usuários possam permanecer informados em suas áreas e trabalhar de 
forma mais eficaz e eficiente.

•    Mais de 14 milhões de publicações

•    Mais de 3.800 periódicos e mais de 35.000 livros

•    Arquivos digitais que datam desde 1823

Os rigorosos padrões de publicação da Elsevier garantem um conteúdo de 
qualidade. Periódicos são orientados por conselhos editoriais eminentes e 
artigos são rigorosamente revisados por pares. Nossos autores, editores e 
colaboradores são especialistas em suas áreas, que incluem:

•    Ciências Exatas e Engenharia

•  Ciências da Vida

•    Ciências da Saúde

•    Ciências Sociais e Humanas

Conteúdo de alto impacto

Periódicos de acesso aberto
•     Mais de 1800 periódicos têm a opção de 

publicar conteúdo de acesso aberto e o 
número de periódicos de acesso aberto 
aumenta mensalmente

•    Cerca de 600 periódicos de acesso aberto 
de alta qualidade, revisado por pares 
incluídos, tais como Cell Reports e The 
Lancet Global Health

•    Para uma lista completa, visite  
elsevier.com/openaccess

Periódicos
•    Extensa base de dados com artigos 

completos de títulos confiáveis da principal 
literatura científica 

•    Títulos altamente citados como The Lancet, 
Cell e Tetrahedron

•    Acesso antecipado a artigos revisados  
por pares aceitos para publicação 
(Artigos no prelo)

Para acessar coleções, edições e artigos, 
visite: elsevier.com/solutions/sciencedirect/
content/collections-editions-and-articles-
overview

As sofisticadas ferramentas de busca do ScienceDirect  ajudam aos usuários 
da biblioteca a descobrir artigos mais relevantes de forma mais fácil.

•    O melhor em acesso remoto e design 
adequado em todos os dispositivos e de 
qualquer lugar

•    Encontre gráficos, tabelas, vídeos e fotos 
ao usar a busca dedicada de imagens

•    Baixe múltiplos documentos que 
podem ser armazenados, impressos e 
compartilhados com colegas

•    Baixe artigos diretamente para o Mendeley 
para comentar e colaborar com outros 
on-line

Funcionalidades que tornam a descoberta mais produtiva
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Capacite seus pesquisadores, professores e 
alunos a cada etapa com livros em Science Direct
•  Abrange 24 coleções de temas entre áreas como bioquímica, genética e 

biologia molecular, química, medicina clínica, engenharia e veterinária

•  A Legacy Collection contém mais de 12.600 títulos, com mais  
de 100 de Prêmios Nobel

•  Visite elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/book-title-lists

Principais Obras de Referência
•  Fonte confiável para construir 

conhecimentos essenciais na área de 
especialização ou obter perspectivas de 
comparação interdisciplinar em áreas 
relacionadas ou emergentes

Módulos de Referência 
•  Integra milhares de artigos de referência 

em 162 fontes de tópicos específicos de 
informações confiáveis

 •  Artigos são revisados continuamente 
por um conselho editorial de renome e 
recebem a data da última atualização

•  Disponível para:

Livros didáticos
•  Oferece conteúdos da mais alta qualidade 

para estudantes, seja para leitura 
obrigatória ou recomendada

•  Pesquisa mais de 150 títulos em 12 áreas 
disciplinares

Séries de Livros e Manuais
•  Acesso on-line a pesquisas relevantes de 

vários anos, acompanhando importantes 
desenvolvimentos em ciência

•  Clássicos como Methods in Enzymology, 
Advances in Cancer Research, Advances in 
Carbohydrate Chemistry & Biochemistry e 
Vitamins and Hormones, bem como as séries 
mais recentes

•  Muitos dos 58 títulos de séries são altamente 
citados com fatores de impacto favoráveis

•  Todos os volumes atuais e os anteriores 
estão disponíveis.

Visite elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/
books-overview para mais informações sobre todos 
os títulos de livros no ScienceDirect. 

A Elsevier oferece uma gama c ompleta de opções de compra que vão de Single Chapter 
(por capítulo) e ArticleChoice (por artigo) a programas de assinatura que permitem escolher 
ou montar coleções personalizadas. Descontos por volume e preços competitivos estão 
disponíveis. Entre em contato com o seu representante de vendas da Elsevier ou visite  
representative or visit elsevier.com/solutions/sciencedirect/support

Opções de compra flexíveis


