
Materials Science & Engineering Database
Cobertura global multidisciplinar de texto completo

MATERIALS SCIENCE & Engineering Database tem o propósito de atender às necessidades de 
profissionais, estudantes, professores e pesquisadores. Um recurso interdisciplinar que combina texto 
completo e indexação especializada da literatura global, oferecendo aos usuários ferramentas e conteúdo 
para se manter atualizado sobre as pesquisas mais recentes no campo, realizar revisões abrangentes da 
literatura ou desenvolver conhecimentos básicos para novos pesquisadores.

Para pesquisas em ciência dos materiais, oferece acesso a recursos de texto completo abrangentes 
através de resumos e índices, usando vocabulário controlado gerenciado por equipes editoriais 
especializadas. Os tópicos abordados incluem metais, polímeros, cerâmica, compósitos e biomateriais e 
lidam com áreas tais como corrosão, moldagem e fundição, tratamento, reciclagem, teste, acabamento, 
soldagem e formação.

Para apoiar a pesquisa em engenharia, oferece fácil acesso a milhões de resumos bibliográficos para a 
mais ampla e profunda cobertura de novas tecnologias e pesquisa de engenharia, incluindo civil, mecânica, 
ambiental, terremoto, mecânica e transporte.

A cobertura da Material Science & Engineering Database vai além de periódicos acadêmicos e inclui 
conferências, relatórios governamentais e outras formas de literatura cinzenta. Esta diversidade 
proporciona ao pesquisador a riqueza de informações necessária para se atualizar e acompanhar novas 
descobertas no campo. Eis um resumo dos principais benefícios da base de dados:

• A interface da ProQuest, fácil de usar, fornece aos pesquisadores a capacidade de pesquisar de forma
abrangente com precisão e velocidade.

• O escopo abrangente de cobertura, periódicos, conferências, dissertações e muito mais, não podem ser
duplicados em uma base de dados agregada autônoma.

• Uma base de indexação e resumo (A&I) tradicional e inovadora de toda a literatura relevante.
• Acesso imediato a milhares de títulos de texto completo e a fontes essenciais identificadas no processo

de busca.

Resumos e periódicos em destaque na coleção incluem:

• Aluminum Industry Abstracts
• ANTE: Abstracts in New Technology &

Engineering
• Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA)

Marine Biotechnology Abstracts
• Biochemistry Abstracts 1
• Biochemistry Abstracts 3
• Biotechnology Research Abstracts
• Ceramic Abstracts
• Chemoreception Abstracts
• Civil Engineering Abstracts
• Copper Technical Reference Library
• Corrosion Abstracts
• Earthquake Engineering Abstracts

• Engineered Materials Abstracts
• Engineering Journals
• Environmental Engineering Abstracts
• Genetics Abstracts
• Human Genome Abstracts
• Industrial and Applied Microbiology Abstracts

(Microbiology A)
• Materials Business File
• Materials Science Journals
• Mechanical & Transportation Engineering

Abstracts
• METADEX
• Polymer Library
• Polymer Science Journals

Para saber mais ou solicitar um teste gratuito: www.proquest.com/go/D9368.




