


SOBRE GALE

• Temos mais de 60 anos de experiência como editores, 

digitalizadores e agregadores de conteúdo.

• Somos una companhia de Cengage.

• Estamos presentes em mais de 70 países ao redor do mundo.

• Contamos com mais de 250 bibliotecas aliadas ao redor do 

mundo.

• Assinamos convênios exclusivos com múltiplas instituições 

internacionais para digitalizar seus acervos.

Quem somos?



• Plataformas intuitivas desenvolvidas 

baixo o princípio “User experience”, 

junto com os pesquisadores.

• Ferramentas de última geração, 

exclusivas de Gale, que facilitam a 

recuperação e análise da informação.

• Indexação manual que permite obter 

resultados de busca mais precisos.

• Integração com Google e Microsoft.

• Selos editoriais próprios de Gale 

• Mais de 150 prestigiadas editoras 

associadas.

• Mais de 175 milhões de páginas de fontes 

primárias digitalizadas, selecionadas por 

acadêmicos e especialistas em cada matéria.

• Cobertura temática exaustiva, desde artes 

e humanidades até negócios e tecnologia. 

• Multimídia relevante (vídeos, imagens e 

podcasts) que estimulam a pesquisa e 

melhoram a aprendizagem. 

• Milhares de periódicos e revistas com a 

menor porcentagem de títulos com 

embargo.

CONTEÚDO DE QUALIDADE TECNOLOGIA AVANÇADA 

POR QUE GALE?

RECONHECIMENTO MUNDIAL

98% DAS 120 UNIVERSIDADES MAIS 

RECONHECIDAS DO MUNDO TÊM 

RECURSOS GALE*

91% têm coleções de Fontes 

Primárias Gale. 

98% têm eBooks em GVRL 

93% têm bases de dados de Gale 

*DE ACORDO COM O “TIMES HIGHER ED SUPPLEMENT 

WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2016”

• Preço imbatível. 

• Modelo de compra ou assinatura, 

desenvolvido sob medida.

• Faturação em moeda nacional.

• Atenção e apoio personalizados.

• Ferramentas de promoção e 

treinamento para seus usuários. 

VALOR DO INVESTIMENTO 



GALE REFERENCE COMPLETE

Mais de 21.000 

periódicos, incluindo

4.595 títulos da listagem de 

ciências JCR Impact

Factor*

Mais de 2.600 livros 

eletrônicos dos selos de 

Gale, incluindo 

enciclopédias premiadas 

e diretórios

Mais de 12 milhões de 

páginas de fontes 

históricas primárias

dos séculos XIII a XXI

Mais de 8,000 fontes de 

informação contextual e 

ferramentas interativas para 

analisar criticamente 

situações ambientais e 

empresas globais.

A maior coleção de fontes primárias e secundárias disponíveis hoje.



GALE REFERENCE COMPLETE

SUBSCREVA TODOS ESSES RECURSOS A UM PREÇO IMBATÍVEL



GALE REFERENCE COMPLETE

Fontes de pesquisa alinhadas aos currículos.

GALE ACADEMIC
ONEFILE

Uma abordagem 
internacional 
ampla e 
profunda.

Multidisciplinario: abarca una 
amplia variedad de temas tales 
como política, historia, economía, 
humanidades, ciencias de la 
salud, filosofía, literatura, ciencia, 
tecnología y más.

Navegação por disciplina

Gale Academic OneFile cobre amplamente as áreas 

de estudo mais importantes, e suas coleções de 

conteúdo curado permitem aos estudantes encontrar 

rapidamente informação completa e precisa sobre os 

conceitos e temas discutidos nas matérias de:

• Biologia

• Ciências Políticas

• Ciências ambientais

• Economia

• História

• Justiça criminal

• Marketing

• Psicologia

• Química

Um recurso abrangente e  atualizado que fornece acesso 

a milhões de  artigos em texto completo de mais de 

19.400  publicações e fontes de referência credenciadas.

■ Mais de 19.400 títulos, incluindo mais de 9.600 

publicações de texto completo 

■ O New York Times em texto completo desde 1995 até hoje 

■ O London Times e o Financial Times em texto completo 

■ Links com JSTOR para acessar os arquivos de publicações 

periódicas e URL abertos (OpenURL) para acessar revistas 

eletrônicas e materiais de assinatura

■ Milhares de podcasts e transcrições da NPR, CNN e CBC

■ Links para vídeos médicos 

■ A coleção completa de resumos Elsevier para cada uma de 

suas revistas desde 1996 até a data 

■ O texto completo das publicações incluídas nos principais 

recursos bibliográficos como CINAHL, BIOSIS, MLS, 

PsycInfo, ERIC, EconLit, RILM e outros, em texto completo 



GALE REFERENCE COMPLETE

A coleção de conteúdo iberoamericano
mais confiável.

Projetado 
especialmente 
para estudantes 
e pesquisadores 
da América 
Latina

Multidisciplinar: abrange uma 
grande variedade de temas como 
política, história, economia, 
humanidades, ciências da saúde, 
filosofia, literatura, ciência, 
tecnologia e muito mais.

Informe Academico hospeda em seu portal 

mais de 9,8 milhões de artigos de caráter 

científico, acadêmico e de interesse geral 

provenientes de mais de 1.000 publicações de 18 

países.

A maior parte deste conteúdo foi arbitrado por 

especialistas e se encontra disponível em texto completo, 

livre de embargo, em Espanhol ou Português.

Este recurso multidisciplinar abrange uma ampla 

variedade de temas como política, história, economia, 

humanidades, ciências da saúde, filosofia, literatura, 

ciência, tecnologia e muito mais.

GALE ONEFILE:

INFORME ACADEMICO



GALE REFERENCE COMPLETE

Fácil acesso à informação mais completa 
sobre os eventos e notícias atuais.

Nacional, 
regional e global.

Multidisciplinar.

Abrange eventos 
históricos e atuais de 
todo o mundo.

Gale OneFile: News oferece acesso ao texto completo de 

quase 3.000 jornais e revistas locais, regionais e 

nacionais de mais de 50 países. Além disso, inclui 

milhares de transmissões de rádio e televisão, com suas 

transcrições. Os usuários podem encontrar instantaneamente 

artigos por título, cabeçalho, data, autor, seção e outros 

campos.

Gale OneFile: News oferece:

▪ Mais de 161 milhões de registros de quase 3.000 diários 

ao redor do mundo, incluindo The Financial Times, The 

Times, desde 1985, The Economist, desde 1988, e The 

New York Times, desde 1985.

▪ A possibilidade de buscar por seção em cada periódico 

para encontrar resultados mais precisos.

▪ Ampla cobertura de eventos atuais, incluindo perspectivas 

nacionais, globais e regionais, assim como relatórios de 

primeira mão de eventos históricos.

GALE ONEFILE:

NEWS



GALE REFERENCE COMPLETE

310+ arquivos de fontes primárias que 
documentam os momentos decisivos da história 
do homem, da Idade Média até o século XX.

Esses arquivos temáticos consideram aspectos 

relevantes dos seis continentes e apoiam a pesquisa 

multidisciplinar em história, ciência política, história do 

direito, ciências exatas, estudos étnicos e muito mais. 

Todo o programa de Archives Unbound compreende 

mais de 300.000 documentos que somam um 

total de 13 milhões de páginas. 

Histórico

Internacional

Multidisciplinar.

História, ciência política, 
história do direito, ciências 
duras, estudos étnicos e mais..

Os títulos do programa Archives Unbound podem ser 

consultados através da plataforma Gale Primary Sources, que 

melhora a experiência de pesquisa de estudantes e 

acadêmicos e lhes permite descobrir nova informação através 

de múltiplas opções de busca e de poderosas ferramentas de 

investigação.

• Estudos de Cinema

• Estudos do Holocausto

• Estudos da Mulher

• Estudos Religiosos

• Ciência Política e 

Diplomacia

• História da Arte

• História da Medicina

• História das leis e do 

Direito

• História militar

• Literatura

• Negócios e Economia

• Estudos americanos

• Estudos europeus

• Estudos latino-americanos

• Entre outros.

Alguns dos temas englobados por este programa 

são:

GALE PRIMARY SOURCES:

ARCHIVES UNBOUND



1 747 E-BOOKS DE REFERÊNCIA 
DO SELOS DE GALE

Charles Scribner’s Sons
Livros eletrônicos de referência sobre história e literatura

Gale®
Monografias na área de religião, história e ciências sociais.

Macmillan Reference USA
Monografias e séries especializadas em ciências sociais.

St. James Press
Publicações de interesse acadêmico em uma ampla gama 

de tópicos.

+ 965 E-BOOKS DA SÉRIES  
LITERÁRIASGALE EBOOKS

Acesso rápido e fácil a materiais que 
atendam aos critérios acadêmicos

Acadêmico Áreas de história, literatura, 
religião e ciências sociais, bem 
como uma ampla gama de 
tópicos de interesse 
acadêmico.

Scribner Writers Online
Esta coleção de 106 títulos fornece acesso a 

mais de 2.000 ensaios académicos originais 

sobre a vida e o trabalho de 1.400 autores 

principais de todo o mundo e ao longo dos 

tempos.

Twayne’s Authors Online 
Os 859 títulos coletados nesta coleção 

oferecem uma profunda introdução à vida e 

ao trabalho dos autores mais estudados nas 

faculdades e universidades mundiais, sua 

história, a influência dos movimentos 

literários de seu tempo e o desenvolvimento 

de gêneros literários para aqueles que 

pertencem. Este recurso é um excelente 

ponto de partida para projetos e trabalhos de 

pesquisa.

GALE REFERENCE COMPLETE



Negocios 
internacionales

Economías, empresas 
e industrias globales.

Os estudos de caso permitem analisar 

negócios reais e situações atuais.

Business Insights: Global é uma inteligência de negócios 

real, concebida para dar aos alunos de MBA e de negócios, 

bem como aos empresários e empreendedores, uma 

verdadeira vantagem competitiva no mercado internacional.

Este recurso único oferece acesso rápido e completo à 

informação internacional profunda e sofisticadas 

ferramentas de pesquisa que permitem comparar facilmente 

economias, empresas e indústrias globais.

Em Business Insights: Global, encontrará:

• Milhares de resenhas de empresas multinacionais, 

análises SWOT/FOFA, pesquisas de mercado, rankings e 

estatísticas

• Relatórios financeiros e de investimentos de Thomson 

Reuters

• Os perfis de todos os países reconhecidos pela ONU

• Estudos de caso e mais de 1.200 vídeos

• E muito mais...

GALE REFERENCE COMPLETE

BUSINESS INSIGHTS: 
GLOBAL
A maneira mais rápida de conhecer a 

informação essencial do mundo dos negócios 

ao redor do mundo.
Gráficas interativas para indicadores 

econômicos e comerciais.



Aspectos físicos, 
econômicos e sociais 
dos problemas 
ambientais.

Interdisciplinar.

Suporta sustentabilidade e 
estudos ambientais.

Focando-se nos aspectos físicos, econômicos 

e sociais das questões ambientais de hoje, 

GALE  IN CONTEXT: ENVIRONMENTAL STUDIES

proporciona aos estudantes vasto conteúdo 

credenciado que lhes permite compreender e analisar 

criticamente os temas mais urgentes que afetam a 

população global. 

Vídeos, podcasts, estudos de caso, estatísticas e mais 

fornecem contexto e perspectiva dos problemas ambientais

GALE REFERENCE COMPLETE

Um recurso interdisciplinar que apoia estudos 

de sustentabilidade e meio ambiente.

GALE IN CONTEXT: 

ENVIRONMENTAL 
STUDIES

• Centenas de jornais internacionais, revistas 

e periódicos arbitrados, em inglês.

• Fontes reconhecidas de vídeos, podcasts e 

imagens, atualizadas diariamente.

• Estudos de caso localizáveis para apoiar a 

pesquisa por objetivos.

• Quase 400 páginas temáticas que 

aprofundam os temas mais estudados nessa 

área, como: privatização da água, ecoturismo, 

poluição do ar, economia verde, entre outras.



Tradutor de textos a mais de 30 

idiomas, que apoia a aprendizagem diferenciada e 

a diversidade demográfica dos usuários.

Artigos 100% audíveis e 

descarregáveis em formato MP3
Readspeaker gera versões de áudio do conteúdo 

ideais para os estudantes auditivos, deficientes 

visuais e quem estuda em movimento. 

Navegação guiada
Graças à tecnologia Interlink, exclusiva de Gale, os 

usuários podem conectar o conteúdo das bases de 

dados de Gale com o conteúdo similar dos eBooks de 

GVRL. 

Resultados ordenados por relevância
Encontre os artigos mais relevantes no início da lista 

de resultados de busca.

Buscador de temas que permite avaliar 

rapidamente um tema, localizar artigos relevantes, 

descobrir conexões ocultas dentro do tema, assim 

como novos termos de busca.

Ferramentas colaborativas
Gale integrou às suas bases as ferramentes de G 

suite for education e de Microsoft office 365

que permitem encontrar, baixar, compartilhar e 

utilizar informação relevante e certificada em 

qualquer lugar e momento. 

Destacar textos e notas. 
Esta ferramenta permite analisar ativamente o 

conteúdo e organizar o pensamento mediante o 

realçador de textos e a possibilidade de fazer 

anotações.

Compartilhar/Salvar conteúdo
Múltiplas funções que permitem baixar, imprimir e 

compartilhar conteúdos por e-mail e redes sociais.

AS PLATAFORMAS DE GALE

TECNOLOGIA SUPERIOR

Ferramentas de citações
Gere citações bibliográficas baseada nos padrões 

MLA ou APA, ou exporte as citações para utilizá-las 

com outros programas administradores de referências 

bibliográficas como Zotero, entre outros.

Busca por publicação e por guia de 

temas, que permite recuperar o conteúdo de uma 

fonte por data, encontrar conteúdos sobre um tema 

particular e mais.

Busca cruzada entre bases
O buscador PowerSearch permite realizar, através de 

um único portal, buscas cruzadas entre as coleções 

InfoTrac e os eBooks de Gale em GVRL. 

Acesso móvel e design responsivo
O design móvel das bases de Gale permitem aos 

estudantes aceder facilmente aos recursos a partir de 

tablets e outros dispositivos móveis. 



GALE REFERENCE COMPLETE

Mais de 8,000 fontes de 

informação contextual e 

ferramentas interativas para 

analisar criticamente 

situações ambientais e 

empresas globais.

Mais de 21.000 

periódicos, incluindo

4.595 títulos da listagem 

de ciências JCR Impact

Factor*

Mais de 2.600 livros 

eletrônicos dos selos 

de Gale, incluindo 

enciclopédias premiadas 

e diretórios

Mais de 12 milhões de 

páginas de fontes 

históricas primárias dos 

séculos XIII a XXI

SUBSCREVA TODOS ESSES RECURSOS A UM PREÇO IMBATÍVEL




