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BEM-VINDO AO BRITANNICA® ACADEMIC
A base de dados repleta de fontes confiáveis que é ideal
para qualquer pesquisa acadêmica!
Veja a seguir as informações detalhadas sobre as ferramentas de pesquisa disponíveis no
Britannica Academic.
®

Oferecemos sessões de treinamento online gratuitas para alunos, professores e
bibliotecários, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas. Um de nossos especialistas
mostrará em detalhes todos os recursos do portal. Por favor, visite o nosso site para ver as
sessões disponíveis e se cadastrar: http://britannica.com.br/Resources-Pt.html
Colocamo-nos inteiramente à sua disposição caso tenha perguntas sobre o produto.
Atenciosamente,
Equipe Britannica
Encyclopædia Britannica, Inc.
325 N. LaSalle St., Suite 200
Chicago, IL 60654
11 3197.8039
latinamerica@eb.com | britannica.com.br

Britannica ACADEMIC
®

PARA UNIVERSIDADES
(EM INGLÊS)

INTRODUÇÃO
O premiado Britannica Academic oferece acesso a vários recursos acadêmicos
a partir de uma única base de dados constantemente atualizada. O portal inclui
milhares de artigos, obras clássicas, e-books, recursos multimídia, revistas EBSCO,
dicionários Merriam-Webster e muito mais!

Britannica

®

BASE DE DADOS COMPLETA, IDEAL PARA QUALQUER
PESQUISA ACADÊMICA
Britannica Academic foi desenvolvido para atender os requisitos de pesquisa e
produtividade de universidades e bibliotecas acadêmicas. Alunos e professores desfrutam
de vários recursos a partir de uma única base de dados constantemente atualizada.
®

ACAD E M I C . E B . C O M

Britannica Academic conta com uma das maiores redes de colaboradores e editores, que oferecem conteúdo
continuamente atualizado e relevante. Dentre os colaboradores, destacam-se vencedores de prêmios Nobel e
Pulitzer, presidentes de vários países, bem como acadêmicos e especialistas reconhecidos mundialmente. Os
alunos aprendem com especialistas de diversas áreas do conhecimento.

CONTEÚDO CONTINUAMENTE ATUALIZADO
Encyclopædia
Britannica
®

E-books &
Primary Sources

Az
Dictionary
& Thesaurus

Multimedia

My Research

Devido às mudanças constantes nas diversas áreas do conhecimento,
a cada ano a equipe editorial da Britannica acrescenta:
∙∙ Mais de 15.000 artigos novos e revisados
∙∙ Milhares de tabelas e gráficos
∙∙ Mais de 50.000 imagens
∙∙ Centenas de novas ilustrações

O portal inclui:

∙∙ Encyclopædia Britannica®
∙∙ Dicionários e tesauro Merriam-Webster
∙∙ Revistas
∙∙ Ferramenta para análise de estatísticas mundiais
∙∙ Notícias do New York Times e da BBC
∙∙ Sites recomendados
∙∙ Novidade! Seção “Article History”, que permite
visualizar as atualizações e mudanças em cada artigo
∙∙ Novidade! Integração com o Britannica ImageQuest
(requer assinatura de ambos os produtos)

∙∙ Cronogramas
∙∙ e muito mais!
News Feeds
(BBC-NY Times)

Interactive
World Atlas

Media Browse

Alguns colaboradores da Britannica:

∙∙ Bill Clinton, ex-presidente dos EUA
∙∙ Dalai Lama, líder espiritual e político
∙∙ Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda e membro do
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos
∙∙ Scott Hamilton, campeão olímpico de patinação
artística no gelo
∙∙ e muitos outros!

Usado pelas melhores universidades do
mundo, como:
∙∙ Harvard University
∙∙ Princeton University
∙∙ Stanford University
∙∙ TEC de Monterrey
∙∙ Universidad Autónoma de México-UNAM
∙∙ Universidad Central
∙∙ Universidad de Monterrey
∙∙ Universidad Jorge Tadeo Lozano
∙∙ e muitas outras!

Bem-vindo ao Britannica® Academic

PÁGINA PRINCIPAL

Comece a sua busca na parte superior da página.

Escolha a área de
navegação para
realizar a sua busca:
artigos, dicionário,
fontes primárias ou
jornais e revistas.
Outros recursos
incluem um atlas
interativo, dados
estatísticos, a
coleção de fontes
primárias e a função
Comparar os Países.
A cada dia, um
importante
acontecimento
histórico é relembrado,
nas áreas política,
cultural, científica e
muitas outras!
Confira a lista do
conteúdo novo
e atualizado.

Saiba dos últimos
acontecimentos
consultando as
melhores fontes de
notícias do mundo.

Crie uma conta
pessoal para
armazenar e
compartilhar
seu conteúdo
favorito.
Veja a lista de fontes
primárias recomendadas
pelos editores da
Britannica.

Clique aqui para
conhecer mais
sobre os milhares
de colaboradores
da Britannica.
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Britannica
Página de resultados da busca

BUSCA

Inicie uma nova pesquisa aqui.
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Se você for assinante do Britannica ImageQuest,
agora agora pode ampliar a sua pesquisa para incluir
resultados de imagens sem ter que sair do portal.

Clique no título para
abrir o artigo.
Busque mais
informações sobre
seus temas preferidos
em revistas, e-books,
fontes primárias e
sites selecionados
pelos editores
da Britannica.

Se sua busca inicial
não lhe der os
resultados esperados,
use a ferramenta Busca
Avançada para refinar
sua pesquisa.

Ao clicar na imagem, você terá estas opções:
adicioná-la aos seus favoritos, imprimi-la,
enviá-la por email ou citá-la.

Artigos

ARTIGOS

Clique aqui para salvar o
artigo à sua lista de favoritos
na área My Research (Minha
Pesquisa), onde você pode
guardar e compartilhar o
conteúdo
do portal.

Busque informações
adicionais utilizando a tabela
de conteúdo dos artigos.

Use a barra lateral para encontrar recursos adicionais, tais como artigos, fontes
primárias, e-books e sites recomendados.

As citações no Britannica Academic já são formatadas corretamente em
vários estilos, caso você precise citar o artigo em um trabalho acadêmico.
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Histórico de atualizações dos artigos

FERRAMENTAS

Confira a lista de artigos novos e atualizados.

My Research (Minha Pesquisa)
Salve o seu conteúdo favorito na área My Research (Minha Pesquisa) — uma ferramenta útil para
fazer anotações, modificar, personalizar ou compartilhar suas pesquisas.
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Logotipo

Clique na imagem ou visite o nosso site para baixar as imagens:
http://britannica.com.br/Resources-Pt.html#logos

LOGOTIPO E WIDGET

Para ajudar a promover o uso do Britannica Academic na sua universidade,
oferecemos imagens e logotipos. Use-os no site da sua instituição de ensino para
criar links que facilitarão o acesso ao portal.

Widget de busca
Com esta ferramenta especial exclusiva para os assinantes da Britannica, alunos
e professores podem fazer buscas no portal através do site da universidade! Os
administradores do site podem inserir este widget de busca copiando e colando o
código abaixo.

<iframe width=”100%” src=”http://www.britannica.com/bcom/ig/search/Simple_Search.html”
height=”100%” scrolling=”no” frameborder=”no”></iframe>

Copie e cole este código em seu site.
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INFORMAÇÕES
DE CONTATO

11 3197.8039
BRITANNICA.COM.BR

325 N. LASALLE ST. STE 200, CHICAGO, IL 60654
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