springernature.com
Ilustração inspirada na obra de Alfred Nobel

SPRINGER NATURE
CAPES 2018

2

CAPES 2018

Sobre a Springer Nature
Springer Nature é a maior editora de livros acadêmicos do mundo,
editora dos periódicos científicos mais influentes e, pioneira na
pesquisa em acesso aberto. Nossa missão é fomentar o avanço da
pesquisa e contribuir com a comunidade científica para melhorar
ainda mais seus resultados. Nosso catálogo de periódicos, livros
eletrônicos (eBooks), bases de dados e soluções de pesquisa permite
que pesquisadores, estudantes, professores e outros profissionais
acessem com profundidade e abrangência os mais diversos campos
da Ciência, Tecnologia, Medicina, Humanidades & Ciências Sociais.

Sobre a CAPES
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do
Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão
e consolidação da Pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) em todo o Brasil.
A CAPES tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo Sistema Nacional de
Pós-Graduação, tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, como na
construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade
exigem.

Sobre a parceria Springer Nature &
o Portal de Periódicos da CAPES
O Portal de Periódicos foi criado com o objetivo de fortalecer a Pós-graduação no Brasil.
Lançado oficialmente ao final do ano 2000, ao longo dos últimos anos, o Portal se
consolidou como uma ferramenta fundamental para as atividades de ensino e pesquisa
no país, oferecendo acesso a artigos, livros e patentes constantemente
atualizados à comunidade acadêmica brasileira através de consórcios com as principais
editoras científicas internacionais. A parceria de sucesso com as editoras Springer &
Nature teve início antes mesmo da fusão, ainda em 2003 e solidifica-se ano a ano, na
missão conjunta em fomentar o avanço da pesquisa no Brasil e no mundo.

Sobre o conteúdo Springer Nature no
Portal de Periódicos da CAPES
O consórcio nacional CAPES promove acesso às publicações Springer Nature através
das plataformas SpringerLink e Nature.com. Atualmente, disponibiliza acesso ao
conteúdo licensiado na plataforma SpringerLink a mais de 400 instituições usuárias e,
a mais de 200 instituições para a plataforma Nature.com.
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Periódicos Springer:
títulos mais usados

SpringerLink
A plataforma SpringerLink permite acesso rápido e fácil ao acervo online da Springer e
da Palgrave Macmillan, incluindo periódicos, livros, obras de referência e protocolos nas
mais vastas áreas da ciência. Abaixo todo o conteúdo Springer licensiado pela CAPES
disponível através da plataforma SpringerLink.

Periódicos Springer
O catálogo de periódicos Springer inclui mais de 1900 títulos em língua inglesa nas
mais variadas disciplinas. Escritos pelos principais líderes da pesquisa científica, os
periódicos Springer constituem um catálogo em constante crescimento com
publicações especializadas e frequentemente citadas, abrangendo 11 áreas do
conhecimento. O caráter internacional dos autores dos periódicos Springer fomenta a
pesquisa interdisciplinar e dá apoio a cientistas, pesquisadores e acadêmicos para o
desenvolvimento de seu conhecimento e o avanço às descobertas.
A Springer Nature tem o prazer de anunciar que um total de 1.681 periódicos da
Springer e da Palgrave Macmillan estão listados na atualização de 2016 do Thomson
Reuters Journal Citation Reports® (JCR).

Coleções Archives
A coleção Springer Journal Archives traz acesso a publicações a partir do ano
de 1832, desde o volume 1, edição 1, abrangendo as 11 áreas do conhecimento
(com 50-160 títulos por coleção).

Acesse o acervo Springer
no Portal de Periódicos em
link.springer.com

Áreas do conhecimento
Ciências Biomédicas & da Vida
Ciências Comportamentais
Ciências da Computação
Ciências da Terra & do Ambiente
Engenharia
Física & Astronomia
Humanidades, Ciências Sociais
& Direito
Matemática & Estatística
Medicina
Negócios & Economia
Química & Ciências dos Materiais

A coleção Springer Nature Book Archives oferece mais de 56000 títulos acadêmicos
disponíveis em 11 coleções temáticas em inglês, com datas de publicação desde
1840 até o ano de 2004. Todos os títulos foram tratados digitalmente e estão
disponíveis via SpringerLink. O acervo inclui títulos anteriormente esgotados ou
indisponíveis, além das principais séries Springer Nature, como Lecture Notes.

zbMATH
A primeira fonte para Matemáticos
O mais completo, exato e consolidado serviço de resumos e revisão em Matemática
Pura e Aplicada. zbMATH alavanca a navegação nas obras sobre Matemática com links
diretos para o texto completo de artigos atuais, bem como artigos antigos digitalizados.
zbMATH oferece mais livros, artigos e periódicos que qualquer outro serviço de revisão
de Matemática.

springernature.com/zbmath
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FOCUS

Cancer immunotherapy

March 2018 volume 18 no. 3
www.nature.com/reviews

April 2018 volume 19 no. 4
www.nature.com/reviews

IMMUNOLOGY

NEUROSCIENCE

TARGETING CANCER

A shot in the arm?

SMART METERING

Rise from stardom

Read our special Focus issue on
Cancer immunotherapy

The development of personalized
and preventative cancer vaccines

Gut–brain communication of
energy status

New roles for astrocyte-derived
lactate

Periódicos Nature Research:
títulos mais usados

Acesse o acervo Nature Research
no Portal de Periódicos em
nature.com

Nature.com
A plataforma Nature.com traz acesso ao catálogo de publicações Nature Research &
Reviews. Oferece também diversos recursos adicionais, incluindo notícias e comentários
do time editorial, além do mural de oportunidades profissionais Naturejobs.com.
A CAPES disponibiliza acesso ao título Nature, o mais importante periódico internacional
científico interdisciplinar em edição semanal (incluindo a coleção da série Archives do
período de 1997-2006) e, a 34 títulos Nature-branded, em edições mensais.

Periódicos Nature Research
Nature
Publicado pela primeira vez em 1869, Nature é o mais importante periódico
internacional científico interdisciplinar. Traz as principais e mais influentes pesquisas
revisadas por pares em todas as áreas da Ciência & Tecnologia com base em sua
originalidade, importância, relevância temporal e conclusões. Desde seu lançamento
em 1869, o periódico Nature continua em sua missão de informar e inspirar
pesquisadores, clínicos, acadêmicos e experts da indústria mundialmente.

Periódicos Nature
• Líderes em pesquisas científicas originais em Ciências da Vida, Ciências Físicas,
•

Ciências Clínicas & Ciências Sociais
Confira ao lado os 18 títulos contemplados no consórcio CAPES

Periódicos Nature Reviews
• Revisões de alto impacto escritas pelos mais importantes pesquisadores

•

internacionais, apresentando um resumo completo de pesquisas fundamentais
publicadas mensalmente nas áreas de Ciências da Vida, Ciências Clínicas &
Ciências Físicas
Confira ao lado os 16 títulos contemplados no consórcio CAPES

Para mais informações, acesse:
springernature.com/br/bibliotecarios
springernature.com/br/capes
twitter.com/SN_BibliotecaBR
facebook.com/SpringerNatureBrasil

 youtube.com/SpringerNature

Títulos Nature Research
no Portal de Periódicos
Nature
Nature Biotechnology
Nature Biology
Nature Chemical Biology
Nature Chemistry
Nature Climate Change
Nature Genetics
Nature Geoscience
Nature Immunology
Nature Materials
Nature Medicine
Nature Methods
Nature Nanotechnology
Nature Neuroscience
Nature Photonics
Nature Physics
Nature Plants
Nature Protocols
Nature Structural & Molecular
Biology
Nature Reviews Cancer
Nature Reviews Cardiology
Nature Reviews Clinical Oncology
Nature Reviews Disease Primers
Nature Reviews Drug Discovery
Nature Reviews Endocrinology
Nature Reviews Gastroenterology
& Hepatology
Nature Reviews Genetics
Nature Reviews Immunology
Nature Reviews Microbiology
Nature Reviews Molecular Cell
Biology
Nature Reviews Nephrology
Nature Reviews Neurology
Nature Reviews Neuroscience
Nature Reviews Rheumatology
Nature Reviews Urology
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