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Nossa única missão

Ajudar investigadores, 
estudantes, professores e 
profissionais a descobrir, 
aprender e alcançar mais
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Nosso portfólio de pesquisa

Periódicos Livros Base de dados Serviços para pesquisadores

• Nature Research 
journals

• Springer journals
• Academic Journals on 

Nature.com
• Adis journals
• Palgrave Macmillan 

journals
• Journal Archives

• Springer, Palgrave 
Macmillan e Apress
impressos e digitais

• Coleção de eBooks 
Springer Nature
eBook collections

• Obras de Referência
• Coleção eBook 

Archives
• SN Video

• AdisInsight
• Nano
• Springer Nature 

Experiments
• SpringerMaterials
• zbMATH

• In Review 
• Nature Masterclasses
• Research data 

services
• SN Insights 
• SN SharedIt
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Nosso portfólio de Periódicos

Os periódicos Springer Nature são recursos essenciais para os 
pesquisadores. 

Como umas das principais editoras das revistas mais prestigiadas do 
mundo e uma voz proeminente na comunicação acadêmica, somos 
um parceiro de confiança empenhado em fornecer à comunidade 
um portfólio diversificado.

Fornecemos soluções inventivas e transparentes que promovem os 
mais altos padrões de qualidade em pesquisa, e avançam a 
acessibilidade e a divulgação.

Springer journals
Nature Research journals
Adis journals
Palgrave Macmillan journals
BMC journals 
SN journals 
Academic Journals on nature.com
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Portfólio de periódicos Springe Nature

https://www.youtube.com/watch?v=nNnXb_OwOMg&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=nNnXb_OwOMg&t=11s
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Periódicos Springer
A maior fonte de conteúdos de alta qualidade e confiança em todas os campos de pesquisa.

• Proporciona uma abrangência e profundidade na pesquisa

• Títulos altamente referenciados e revisados por pares

• Editado por pesquisadores respeitados internacionalmente

• Ampla gama de áreas temáticas: STM & HSS

• Além de um extenso portfólio com mais de 230 periódicos Springer Open

+ de 2.500
Periódicos

Destaques
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Periódicos Springer
Principais áreas e disciplinas

Ciência do Comportamento

Ciências da Vida 
& Biomedicina

Economia
& Negócios

Química & 
Ciência dos Materiais

Ciência da 
Computação

Ciência da Terra & 
Ambiental

Engenharia

Ciências Sociais, Direito
& Humanas

Matemática
& Estatística

Medicina

Física
& Astronomia
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Coleção de periódicos Springer Archives

• Mais de 2 milhões de artigos datados de 1832-1996

• Cada coleção de disciplinas contém conteúdos de 50 à 160 títulos de periódicos que 
fornecem conhecimentos fundamentais

• Artigos revolucionários de cientistas influentes, incluindo muitos ganhadores do 
Prêmio Nobel

+ de 1.000
perióricos

Ciência do 
Comportamento

Biomedicina
& Ciências da Vida 

Economia
& Negócios

Química & 
Ciência dos Materiais

Ciência da 
Computação

Ciência da Terra & 
Ambiental

Engenharia

Ciências Sociais, Direito
& Humanas

Matemática
& Estatística

Medicina

Física
& Astronomia
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Periódicos Springer
Destaques da coleção

Top em uso

Top em citações
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Periódicos Palgrave Macmillan
Periódicos acadêmicos que oferecem conteúdo científico confiável que estimula novas ideias.

• Mais de 50 assinaturas e periódicos híbridos disponíveis

• Conteúdo de alta qualidade que enfatiza a política e o impacto social

• Reconhecidos internacionalmente como líderes em suas áreas

• Colaborações com sociedades e instituições

Destaques

+ de 50
periódicos

Palgrave 
Communications

Open Access
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Periódicos Palgrave Macmillan
Principais áreas e disciplinas

Negócios Internacionais Teoria Política & Filosofia Psicanálise

Marketing Política Internacional & Segurança Educação

Macroeconomia Política Nacional  & Regional Estudos Feministas

Desenvolvimento Econômico Criminologia Sociologia

Finanças, Bancos & Seguros Relações Internacionais Teoria Social & Estudos Culturais

Economia & Negócios Ciência Potítica Ciências Sociais & Humanas
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Periódicos Nature Research
Pesquisa científica e de impacto sobre ciências da vida, física, social, aplicada e clínica

• Servir a comunidade de pesquisa publicando as descobertas mais significativas -
descobertas que avançam o conhecimento e abordam os desafios da sociedade 
global. 

• Inclui Nature, a principal revista científica interdisciplinar semanal, 29 revistas de 
pesquisa da marca Nature e 19 revistas de revisão da marca Nature. 

• Publica não só os avanços globais mais significativos na pesquisa primária, mas 
também revisões, comentários e análises críticas, edições especiais, vídeos de 
apoio, podcasts, infografias e muito mais.

• 21 dos 100 artigos Altmetric Top 100 de 2018 foram de revistas da Nature

Nature

Nature 
branded 
journals

Biomedicina & Ciências da Vida

Neurociência & Comportamento

Engenharia & Eletrônica

Ciência da Terra & Ambiental

Química & Ciência dos Materiais

Ciências Sociais

Medicina

Física e Astronomia
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eBooks da Springer Nature
Todos os nossos tipos de livros electrónicos são livres de DRM e inclusos nas colecções 
temáticas

Para cada nível de aprendizagem, educação, pesquisa, existe um tipo de livro para o seu grupo de usuários. 

Monografias Séries Manuais Livros Acadêmicos Briefs

Obras de Referência Volumes Contribuídos Anais da Conferências
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Conteúdo Springer Nature Disponível no Portal da CAPES

Coleção eBook 
Archives

+ 58.000 títulos

(1840-2004)

Periódicos Springer & 
Archive e Palgrave          

+ 3.000 títulos 

Archive (1836-1996)

Atual (1997-2020)

35 Periódicos Nature

(2016-2020)
Plataforma zbMATH

link.springer.com Nature.com zbmath.org

https://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2017&facet-start-year=2017&facet-content-type="Book"
https://link.springer.com/search?facet-content-type="Journal"&showAll=false
https://www.nature.com/
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https://www.springernature.com/br/landing-br/sn-capes

Página SN para o Portal de Periódicos da CAPES

Conheça todos os recursos 
da Springer Nature que 
estão disponíveis no Portal 
de Periódico da CAPES 
através da nossa págida
descritiva.

https://www.springernature.com/br/landing-br/sn-capes
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Corona Vírus – Conteúdo livre para os pesquisadores
Acesso livre a todo o conteúdo sobre este tema

https://www.springernature.com/gp/
researchers/campaigns/coronavirus?
fbclid=IwAR25znQHpBPyY79E7frpcpL
Z39NxKNN8B8uuyX-n-x6e4ZIrR-
XvfY_ntYI#

https://www.nature.com/subjects/
sars-virus

Página dedicada Nature.com Scientific American

• https://www.scientificamerican
.com/tag/The+Coronavirus+Ou
tbreak/

CoronaPod 
A Nature criou 

um podcast dedicado à 
pandemia COVID19. 
https://go.nature.com/2UA
8gci

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus?fbclid=IwAR25znQHpBPyY79E7frpcpLZ39NxKNN8B8uuyX-n-x6e4ZIrR-XvfY_ntYI
https://www.nature.com/subjects/sars-virus
https://www.scientificamerican.com/tag/The+Coronavirus+Outbreak/
https://go.nature.com/2UA8gci
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https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/keep-research-in-motion

Serviços Springer Nature para autores

Conheça os 
recursos para 
autores disponíveis
em nosso site:

springernature.com

https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/keep-research-in-motion
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• Ciência da Computação
Jorge Nakahara Jr. : 
jorge.nakahara@springer.com

• Ciências Aplicadas
Mayra Castro
mayra.castro@springer.com

• Ciências da Vida e Meio Ambiente
João Pildervasser
joao.pildervasser@springer.com

Luciana Christante
luciana.christantedemello@springer.com

• Ciencias Sociais e  Comportamentais
Bruno Fiuza
bruno.fiuza@springer.com

• Matemática
Robinson dos Santos
robinson.dossantos@springer.com

• Medicina Clínica
Érica de Cássia Ferraz
erica.ferraz@springer.com

Vanessa Shimabukuro
vanessa.shimabukuro@springer.com

Mariana Biojone
Diretora de Desenvolvimento Editorial – América Latina
mariana.biojone.@springer.com

Página de Autores Springer (em português):
https://www.springer.com/br/authors-editors/authorandreviewertutorials

Mais perto de você – Springer Authors
Contato

mailto:jorge.nakahara@springer.com
mailto:mayra.castro@springer.com
mailto:joao.pildervasser@springer.com
mailto:luciana.christantedemello@springer.com
mailto:bruno.fiuza@springer.com
mailto:robinson.dossantos@springer.com
mailto:erica.ferraz@springer.com
mailto:vanessa.shimabukuro@springer.com
mailto:mariana.biojone.@springer.com
https://www.springer.com/br/authors-editors/authorandreviewertutorials
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Tutoriais da plataforma SpringerLink

• Introdução ao Springerlink: https://www.youtube.com/watch?v=AcmWD1TYaI4

• Busca e navegação: https://www.youtube.com/watch?v=6uQLyqMh4GI

• Periódico: https://www.youtube.com/watch?v=ynBBWdLVe4k

• Citações e Métricas: 
https://www.youtube.com/watch?v=sTipFNx51Qw&list=PLnJNwQtn6ykZTf4HoIlhm9_
Cq6n9rOvXa&index=11

• eBooks: https://www.youtube.com/watch?v=GPWHUjVieRo

https://www.youtube.com/watch?v=AcmWD1TYaI4
https://www.youtube.com/watch?v=6uQLyqMh4GI
https://www.youtube.com/watch?v=ynBBWdLVe4k
https://www.youtube.com/watch?v=sTipFNx51Qw&list=PLnJNwQtn6ykZTf4HoIlhm9_Cq6n9rOvXa&index=11
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DGPWHUjVieRo&d=DwMFaQ&c=vh6FgFnduejNhPPD0fl_yRaSfZy8CWbWnIf4XJhSqx8&r=sFXPwq_DU_eOlJYyoiqvnx8hLkj2A_SpdaZ2DlX5nUA&m=oY0RSnHtO9MFTsj7gM1S--j296TUOXNgWuR3UiTepes&s=he7Ign8YgMWnEWc6Ft2Tu5evJvgYmWOb7_Ha_fz9Yvw&e=


20

Obrigada

Heloisa Tiberio

Account Development Manager – LatAm

heloisa.tiberio@springernature.com


