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• American Psychological Association (APA) é a 

principal organização científica e profissional que 

representa a psicologia nos Estados Unidos.

• Possui mais de 117.500 pesquisadores, 

educadores, clínicos, consultores e estudantes 

como seus membros.

A APA possui como missão:

• Promover a criação, comunicação e aplicação do 

conhecimento psicológico para beneficiar a 

sociedade e melhorar a vida das pessoas. 
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• Incentivar o desenvolvimento e aplicação da 

psicologia da maneira mais ampla. 

• Promover a pesquisa em psicologia, a melhoria 

dos métodos e condições de investigação e a 

aplicação dos resultados da investigação. 

• Melhorar as qualificações e utilidade dos 

psicólogos, estabelecendo altos padrões de ética, 

conduta, educação e realização. 

• Aumentar e disseminar conhecimento psicológico 

através de reuniões, contatos profissionais, 

relatórios, artigos, discussões e publicações.
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A página com a lista de journals da editora é 
dividida em quatro partes:

1. Barra de navegação superior da 
plataforma

2. Bloco de navegação por título/tópico ou 
pelos mais populares
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3. Glossário de A a Z

4. Lista de títulos
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A área de pesquisa avançada é dividida em quatro partes:

1. Pesquisa condicional

2. Limitação de data

3. Filtros

4. Menu lateral: Ferramenta de busca por autor e journal; Pesquisas recentes; Itens 
mais pesquisados
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A página do artigo é dividida em seis partes:

1. Ferramentas de compartilhamento, citação entre outras

2. Download de PDF 

3. Navegação na estrutura do artigo

4. Área de visualização do artigo

5. Informações do journal

6. Conteúdo relacionado
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• A Dot.Lib é uma empresa brasileira dedicada à disseminação da informação 
científica através do fornecimento de acesso online a livros digitais, periódicos 
eletrônicos e bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento.

Site Institucional
www.dotlib.com.br  

Dot.Lib TV (Canal Youtube) 
youtube.com/c/dotlibtv

• Dotlib TV, um canal repleto de vídeos de conteúdos, tutorias e ferramentas que 
cobrem as mais diversas áreas de conhecimento. Acesse essas e outras 
informações, aqui, no nosso canal. 
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SOBRE A DOTLIB

http://bit.ly/1DPHhP0
http://bit.ly/1WoNV4I
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