
 

 

Emerald eBooks – Acesso gratuito  

Disponível de 22 de março a 20 de abril de 2020 

 

Temos o prazer de informá-lo (a) que a editora Emerald Publishing está oferecendo 

uma avaliação gratuita dos Emerald eBooks para a sua instituição. 

Os Emerald eBooks oferecem mais de 2.500 títulos cuidadosamente selecionados, 

refletindo as mais recentes tendências emergentes e novas ideias de acadêmicos 

de destaque, bem como de especialistas da indústria, com conteúdo atual e 

histórico, apresentando pesquisas sobre questões importantes com aplicação no mundo 

real. 

Cobertura temática 

Uma ampla variedade de áreas temáticas abordada, incluindo: 

• Contabilidade e Economia 

• Negócios e Estratégia 

• Estudos culturais 

• Administração educacional 

• Gestão ambiental 

• Estudos de gênero 

• Lazer e turismo 

• Biblioteconomia e Gestão do conhecimento 

• Marketing e Relações públicas 

• Saúde mental 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femeraldpublishing.com%2Fabout.php%23abouthero&data=04%7C01%7Ctaragao%40emerald.com%7C48e1d635dd3b4127ff4208d8e58fa969%7C5b676a7cfb55459ea055957950801843%7C0%7C0%7C637511752477380665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BwUcwX3JyNQfG2fUDkO%2FB0vspyzR8ABNTc3w1RMoBv0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emerald.com%2Finsight%2Fcontent%2Fbooks&data=04%7C01%7Ctaragao%40emerald.com%7C48e1d635dd3b4127ff4208d8e58fa969%7C5b676a7cfb55459ea055957950801843%7C0%7C0%7C637511752477390662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EX6Kn%2B6YVpmJMifEM0WR6RD399J292Gx%2Fzec5D3ArLc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emerald.com%2Finsight%2Fbrowse%2Fpublications%3Fbooks%3Dtrue%26p%3D1&data=04%7C01%7Ctaragao%40emerald.com%7C48e1d635dd3b4127ff4208d8e58fa969%7C5b676a7cfb55459ea055957950801843%7C0%7C0%7C637511752477400655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jSJLY3IXBi9WQwSmd6MVcTrsL5CP2mAqBktZ4nCrwYI%3D&reserved=0
http://www.emeraldpublishing.com
https://www.emerald.com/insight/content/books


• Políticas públicas 

• Mudança social 

• Sociologia 

• Treinamento e Desenvolvimento 

• Transporte 
 

Para ver a lista de títulos completa, clique aqui. 

Como acessar 

1. Acesse o Portal de Periódicos da Capes; 
2. Faça seu login, usando seus dados institucionais, através do Acesso Cafe; 

Acesso: e-mail institucional (nome antes do @unb.br ou @aluno.unb.br)  

e senha do e-mail. 

Em caso de dúvida sobre o Acesso CAFe, acesse o tutorial da Capes (clique aqui). 

3. Depois de logado(a), acesse “Buscar base” no menu lateral esquerdo; 
4. Busque pela base “Emerald” usando o campo de pesquisa ou o menu alfabético; 

 

 

 

 
 

5. Acesse o link que leva até a plataforma Emerald Insight; 

6. Insira sua palavra-chave (em inglês) no quadro de busca para encontrar um tema; 

 

 

 

 
7. Ou conheça os livros disponíveis em sua área do conhecimento. 

 

 

Consulte aqui o guia de busca 
 

Qualquer dúvida ou consulta, entre em contato com a gente! 

Atenciosamente, 

Tutilla Aragão 

Gerente de Relacionamento  

taragao@emerald.com 

Emerald Publishing 

América Latina & Caribe 
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