NOVO
A melhor coleção de recursos digitais
para trabalhos acadêmicos disponível
em um site fácil de usar!
O recurso de referência usado pelas
melhores universidades do mundo!

Britannica Academic oferece acesso rápido e fácil a um conteúdo completo e da mais alta qualidade. O portal disponibiliza
uma combinação excelente de diferentes tipos de conteúdo em inglês, ideais para qualquer trabalho acadêmico. Usuários
do Britannica Academic têm acesso a: milhares de artigos da prestigiada Encyclopaedia Britannica, dicionários da MerriamWebster, jornais, revistas da EBSCO, recursos multimídia e muito mais! Tudo em um único site fácil de usar!
Britannica Academic conta com uma das maiores redes de colaboradores e editores, que oferecem conteúdo continuamente
atualizado e relevante. Dentro os colaboradores, destacam-se vencedores de prêmios Nobel e Pulitzer, presidentes de
vários países, bem como acadêmicos e especialistas reconhecidos mundialmente.

Características e benefícios:
• Links recomendados: Os editores da Britannica selecionaram e analisaram mais de 100 mil sites externos relevantes
para associá-los aos artigos e resultados de busca no portal.
• Acesso ao Britannica ImageQuest: Agora você pode explorar milhões de imagens no Britannica ImageQuest
relacionadas diretamente aos resultados de sua pesquisa, sem ter que sair do portal!*
*(Usuário deve ser assinante dos dois sites para poder usar esta ferramenta).

• Novidade! Artigos novos e atualizados: O Britannica Academic é constantemente atualizado, e agora você pode conferir
a lista de novos artigos cada vez que visitar a página inicial.
• Faça pesquisas por biografia, tema ou colaborador, ou procure dentro dos e-books, fontes primárias e centenas
de revistas e jornais.
• Você também tem acesso às notícias do New York Times e da BBC, a mais de 100 mil sites externos relevantes
selecionados pelos nossos editores, a um atlas mundial interativo e ao Dicionário da Merriam-Webster.
• Acesse a versão atualizada do World Data Analyst (Analista de Dados Estatísticos), os artigos do Britannica Book of
the Year e milhares de imagens e ilustrações.
• O novo design responsivo da interface do Britannica Academic é flexível.

Materiais indispensáveis para pesquisas acadêmicas
A Britannica conta com uma extensa
equipe editorial composta de centenas
de acadêmicos, consultores renomados e
especialistas, para garantir um conteúdo
completo e confiável. A maioria do conteúdo
no portal foi desenvolvido exclusivamente
para a Britannica e não está disponível em
nenhuma outra fonte externa.
O Britannica Academic é constantemente
atualizado. A cada ano a equipe editorial
acrescenta:
• MAIS DE 15.000 ARTIGOS NOVOS
• MILHARES DE TABELAS E GRÁFICOS
• MAIS DE 5.000 IMAGENS
• CENTENAS DE VÍDEOS E MUITO MAIS!

Utilizado pelas melhores universidades e
entidades acadêmicas do mundo:
• AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT
• BROWN UNIVERSITY
• COLUMBIA UNIVERSITY
• CORNELL UNIVERSITY
• DARTMOUTH COLLEGE
• DUKE UNIVERSITY
• HARVARD UNIVERSITY
• JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
• LA UNIVERSIDAD CENTRAL
• LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
• MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY
• NORTHWESTERN UNIVERSITY
• PRINCETON UNIVERSITY
• RICE UNIVERSITY
• STANFORD UNIVERSITY
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO
• UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK WIEN
• UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
• UNIVERSITY OF MONTREAL
• UNIVERSITY OF NOTRE DAME
• UNIVERSITY OF OXFORD
• UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
• VANDERBILT UNIVERSITY
• WASHINGTON UNIVERSITY...e muitas outras!
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