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CONTEÚDO
Referenciais com
resumos

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Academic Search Premier

www.portal.fmu.br/biblioteca

Referencial e texto
completo

Esta base de dados multidisciplinar fornece o texto completo
de mais de 4.600 periódicos, incluindo texto completo para
praticamente 3.900 títulos analisados por especialistas. Os
arquivos em PDF datam de 1975 ou mais e estão disponíveis
para mais de centenas de periódicos. Além disso, são
fornecidas referências citadas pesquisáveis para mais de mil
títulos.

Academy of Operative Dentistry

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

No periódico bimensal Operative Dentistry estão disponíveis
artigos e resenhas nas áreas de pesquisa clínica, pesquisa
laboratorial, técnicas clínicas e apresentação de casos
clínicos.

Advanced Technologies
Database with Aerospace

http://search.proquest.com/adva
ncedtech?accountid=9876

Referenciais com
resumos

Base de dados de cobertura abrangente nas áreas de
tecnologias emergentes e suas aplicações nas ciências
espaciais, aeronáutica, astronomia, informática e tecnologia
da informação, eletrônica, comunicações. Indexa mais de 3
mil títulos de periódicos, anais de congressos, relatórios
técnicos, patentes, livros e “press releases”.
Compõem a High Technology Research Database with
Aerospace algumas bases de dados que também podem ser
acessadas separadamente: Aerospace and High Technology
Database; Computer and Information Systems Abstracts;
Electronics and Communications Abstracts; Solid State and
Superconductivity Abstracts.

Abstracts in New Technology &
Engineering (ANTE)

Academic OneFile (Gale Group
/ InfoTrac)

DESCRIÇÃO
Base de dados referencial indexa aproximadamente 350
publicações acadêmicas e de conteúdo comercial do Reino
Unido e dos Estados Unidos sobre novas tecnologias nas
áreas de tecnologia da informação e computação, eletrônica,
biotecnologia, tecnologia médica, bem como de engenharia
(civil, elétrica e química) e áreas correlatas.
Coleção de periódicos com texto completo e referências nas
áreas de Ciências Exatas, Tecnologia, Ciências Médicas,
Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Humanidades.

Aerospace Database

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

AHFS Consumer Medication
Information

www.portal.fmu.br/biblioteca

Texto completo

Aluminium Industry Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

American Academy of

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Audiology

American Association of Critical
Care Nurses (AACN)

Contém referências bibliográficas e resumos da literatura
mundial sobre pesquisa e desenvolvimento no setor
aeroespacial e mais de 70 áreas correlatas. Engloba aspectos
relacionados a: aeronáutica, astronáutica e ciências espaciais;
ciências da terra, biológicas e sociais; engenharia; física;
matemática e computação; química e materiais (compósitos,
metálicos e não-metálicos). Também inclui aspectos
econômicos, gerenciais, legais e políticos da indústria
aeroespacial.
A AHFS Consumer Medication Information é uma fonte
confiável e tem um padrão reconhecido de informações
sobre remédios para pacientes, disponíveis em inglês e em
espanhol. Publicado pela AHFS (American Society of HealthSystem Pharmacists) inclui mais de mil artigos com
informações sobre remédios escritos em uma linguagem
acessível para clientes e ficou entre os dez primeiros
vencedores do concurso National Consumer Education
Materials do Departamento de Saúde e Serviço Social. Esse
conteúdo é atualizado mensalmente.
A base de dados referencial Aluminium Industry Abstracts
possui cobertura nas seguintes áreas: indústria de alumínio;
aplicações de alumínio; metalurgia; fusão; fundição;
fabricação; acabamento. Permite o acesso a referências e
resumos de mais de 4.540 títulos de periódicos. A
disponibilidade de acesso varia desde 1901 até o presente.
O Journal of the American Academy of Audiology (JAAA)
publica artigos e relatos clínicos em todas as áreas da
Otorrinolaringologia, incluindo amplificação, habilitação e
reabilitação aural, eletrofisiologia auditorial e fonoaudiologia.
As publicações da American Association of Critical Care
Nurses (AACN)apresentam artigos na área da pesquisa clínica
e na prática clínica.

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Base de dados na área de psicologia, com periódicos em texto
completo, publicados pela American Psychological
Association, Canadian Psychological Association Journals e
Hogrefe Publishing Group.

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

A American Society for Microbiology criada em 1899, é a mais
antiga sociedade americana dedicada a área de ciências da
vida. Seus títulos cobrem as áreas de microbiologia, desde a
biologia molecular e celular até à pesquisa em biomédica e
tecnologia.

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Estão disponíveis publicações especializadas em Ciências da
Saúde com ênfase em Nutrição, editadas pela American
Society for Nutrition (ASN).

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Estão disponíveis publicações contendo informações
científicas, técnicas e profissionais nas áreas de Engenharia
Civil, Geociências e Ciências Ambientais.

Annual Bulletin of Historical
Literature

http://onlinelibrary.wiley.com/jo
urnal/10.1111/(ISSN)14678314/issues

Referenciais com
resumos

Annual Bulletin of Historical

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Fornece análise seletiva e crítica de novos livros, periódicos e
artigos de periódicos, escrita por reconhecidos especialistas,
incluindo os seguintes temas: História Antiga, Idade Média,
Séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. África, Américas, Oriente
Médio, Ásia, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico.
Fornece análise seletiva e crítica de novos livros, periódicos e
artigos de periódicos, escrita por reconhecidos especialistas,
incluindo os seguintes temas: História Antiga, Idade Média,
Séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. África, Américas, Oriente
Médio, Ásia, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico.

http://search.proquest.com/assia
/

Referenciais com
resumos

American Psychological
Association (APA)

American Society for
Microbiology (ASM)

American Society for Nutrition
(ASN)

American Society of Civil
Engineers (ASCE)

Literature

Applied Social Sciences Index
and Abstracts (ASSIA)

Indexa a literatura internacional sobre sociologia, psicologia,
economia, política, estudos sobre raças, educação e saúde.
Indexa mais de 500 títulos de periódicos publicados em 16
diferentes países, incluindo o Reino Unido e Estados Unidos.

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts (ASFA)

http://search.proquest.com/asfa

Referenciais com
resumos

Association of Clinical Scientists

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Bases de dados EBSCO

www.portal.fmu.br/biblioteca

Referencial e texto
completo

Aquaculture Abstracts
Aquatic Pollution &
Environmental Quality (ASFA 3)
Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts (ASFA)

A base de dados Aquaculture Abstracts é uma das bases de
dados contidas na Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts
(ASFA). Contém referências e resumos em aquacultura e
desenvolvimento de espécies aquáticas cultivadas. Cobre as
áreas de gerenciamento de aquacultura e economia;
crescimento e desenvolvimento de espécies cultivadas;
técnicas, equipamento, metodologia, estudos da viabilidade,
reabastecimento de estoques naturais e cultura em
laboratório; cultura de peixes e outros vertebrados;
crustáceos, moluscos e outros invertebrados; plantas
aquáticas e algas; protozoários e microorganismos; biologia
reprodutiva; biotecnologia. Permite o acesso à indexação de
mais de 1.820 títulos de periódicos. A disponibilidade de
acesso varia desde 1872 até o presente.
Base de dados especializada em recursos aquáticos, indexa
mais de 5 mil títulos de periódicos, além de livros, relatórios,
anais de congressos e documentos de circulação restrita.
Está disponível publicação da Association of Clinical Scientists
especializado em Medicina, com ênfase em Anatomia
Patológica, Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.

Acesso a milhares de periódicos de várias áreas do
conhecimento, acesso livre no complexo educacional via IP,
para acesso externo é necessário solicitação de credenciais na
biblioteca.

Begell House Digital Library

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos , Obras
de Referência

Estão disponíveis publicações que tratam de pesquisas
científicas e de aplicações práticas nas áreas das Engenharias
e Ciências da Saúde, editadas pela Begel House Inc. Os artigos
abordam temas ligados à engenharia térmica e dos fluidos,
calor e transferência de massa, sistemas multifásicos,
dinâmica dos fluidos, química, computação, mecânica,
nanotecnologia, ciência dos materiais, telecomunicações,
pesquisa biomédica em câncer, imunologia, entre outros.
Reúne periódicos peer-reviewed, bases de dados e obras de
referência como catálogos, guias, manuais e anais de
congressos.
Estão disponíveis publicações especializadas em Ciências da
Saúde com ênfase nas áreas farmacêutica, biomédica e
médica.

Bentham Science High Impact
Collection

http://www.ingentaconnect.com
/content/ben/

Textos completos

Biblioteca Virtual 3.0 - Pearson

www.portal.fmu.br/biblioteca

Livros

Acesso a milhares de e-books da editora Pearson e editoras
parceiras: Contexto, Manole, Ibpex, Papirus, Casa do
Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia das Letras, Rideel,
Jaypee e Educs. As credenciais de acesso são as mesmas do
aluno online.

Biochemistry Abstracts 1

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Biochemistry Abstracts 3

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

A base de dados de referências e resumos Biochemistry
Abstracts 1. Biochemistry Abstracts 1 está contida nas bases
de dados: Technology Research Database, Engineering
Research Database, Biotechnology and BioEngineering
Abstracts. A disponibilidade de acesso varia desde 1882 até o
presente.
A base de dados de referências e resumos Biochemistry
Abstracts 3 está contida nas bases de dados: Technology
Research Database, Engineering Research Database,
Biotechnology and BioEngineering Abstracts. A
disponibilidade de acesso varia desde 1980 até o presente.

Biological Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Biological Sciences & Living

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

BioOne

http://www.bioone.org/action/s
howPublications?type=byAlphab
et

Textos completos

Biotechnology and
BioEngineering Abstracts

http://search.proquest.com/biot
echnologyabstracts

Referenciais com
resumos

Resources (ASFA 1)

Esta base de referências e resumos apresenta um índice
extenso da literatura mundial de periódicos das ciências da
vida (Ciências Biológicas, Agrárias, Ambientais e da Saúde),
com tópicos desde Botânica até Microbiologia e
Farmacologia. Permite realizar uma pesquisa com precisão
pois utiliza a indexação BIOSIS, termos MeSH e números de
inscrição CAS. Reúne registros desde o ano de 1999 até o
presente.
Base de dados de referências e resumos em recursos
aquáticos com conteúdo em pesquisas básicas e aplicadas
sobre organismos aquáticos, ambientes marinhos, de água
doce e de água salobra, incluindo informações sobre biologia
e ecologia de organismos aquáticos, exploração dos recursos
de subsistência e assuntos legais, políticos e sócioeconômicos relacionados. Contempla pesca, estatísticas,
tecnologia de alimento, produtividade, conservação e
mercado. Indexa mais de 5.730 títulos de periódicos, entre
pesquisas básicas e aplicadas. A disponibilidade de acesso
varia desde 1713 até o presente.
A BioOne reúne periódicos nas áreas de Ciências Biológicas e
Ciências Ambientais publicados por associações profissionais
e sociedades científicas, cobrindo temas como aquecimento
global, pesquisas em células troncos e ecologia e
biodiversidade. A base foi criada em 1999 a partir da
colaboração de cinco entidades: o American Institute of
Biological Sciences (AIBS), o Scholarly Publishing & Academic
Resources Coalition (SPARC), a Universidade do Kansas, a
Greater Western Library Alliance (formada por 12 consórcios
de bibliotecas) e a Allen Press, Inc.
A Biotechnology & BioEngineering Abstracts fornece
cobertura bibliográfica de pesquisas revolucionárias,
aplicações, avanços regulamentares e novas patentes
englobando todas as áreas da biotecnologia e da
bioengenharia – incluindo biologia médica, farmacêutica,
agrícola, ambiental e marinha.

Business Source Elite

www.portal.fmu.br/biblioteca

Referencial e texto
completo

Essa base de dados de negócios fornece o texto completo de
aproximadamente 1.000 publicações de negócios. A variada
coleção de títulos contida no Business Source Elite fornece
informações que remontam a 1985. Mais de 10.100 perfis de
empresas significativas de Datamonitor também estão
incluídos. Essa base de dados é atualizada diariamente
através do EBSCOhost.

CAB Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Ceramic Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Chemoreception Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

CAB ABSTRACTS é uma base de dados compilada pela CAB
INTERNATIONAL.
contém resumos, muitos com texto completo, nas áreas de
agricultura, agronomia, solos, pesticidas, horticultura,
florestas, veterinária, fertilizantes, genética, meio ambiente,
biologia e nutrição.
Base de dados referencial de cobertura internacional sobre
cerâmica, referente a produção, processamento, aplicações,
propriedades e análise de cerâmicas tradicionais e avançadas.
Indexa mais de 3 mil títulos de periódicos, anais de
congressos, relatórios técnicos, patentes, livros e publicações
de conteúdo comercial.
Chemoreception Abstracts é uma base de dados que compila
estudos das mais variadas disciplinas relacionadas à
quimiorrecepção.

Civil Engineering Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Computer & Information

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Systems Abstracts

Cobre as áreas de engenharia civil e complementares,
incluindo engenharia forense, administração e marketing de
serviços de engenharia, ensino de engenharia, mecânica
teórica, dinâmica, matemática e computação. Indexa mais de
3 mil títulos de periódicos, anais de congressos, relatórios
técnicos, patentes, livros,"press releases" e periódicos de
conteúdo comercial.
Reúne a literatura referente às pesquisas teóricas e suas
aplicações em computação e sistemas de informação.De
cobertura internacional, indexa mais de 3 mil títulos de
periódicos, anais de congressos, relatórios técnicos, patentes,
livros e publicações de conteúdo comercial.

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Corrosion Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

CrystMet (BDEC)

www.periodicos.capes.gov.br

Obras de Referência

Derwent Innovations Index (DII)

http://apps.webofknowledge.co
m/DIIDW_GeneralSearch_input.d
o?product=DIIDW&search_mode
=GeneralSearch&SID=2C7CMhpl7
3fokFmJihp&preferencesSaved=

Patentes

Derwent Innovations Index (DII)

www.periodicos.capes.gov.br

Patentes

Duke University Press

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Copper Technical Reference
Library

Base de dados da literatura mundial sobre cobre, abrange
tecnologia de fundição, hidrometalurgia, ligas de cobre e suas
aplicações. Além da literatura corrente, disponibiliza 5.582
documentos publicados entre 1863 e 1964. Indexa mais de 3
mil títulos de periódicos, anais de congressos, relatórios
técnicos, patentes, livros e periódicos de conteúdo comercial.
É uma fonte de informações bibliográficas na área de
engenharia de corrosão incluindo: corrosão em geral e
medidas preventivas, testes para corrosão, equipamentos
para indústrias e, materiais de construção e seu desempenho.
Indexa mais de 3 mil títulos periódicos, anais de congressos,
relatórios técnicos, patentes, livros, notícias e periódicos de
conteúdo comercial.
CRYSTMET contém dados de química, cristalografia e dados
bibliográficos junto com comentários associados a respeuto
de detalhes experimentais de cada estudo.

Base de dados com referências e resumos de mais de 11
milhões de patentes com links para documentos citados, para
as citações às patentes, para a literatura relacionada e para
os textos completos dos documentos. Inclui publicações de
40 organismos internacionais e nacionais de registro e
concessão de patentes. O período disponível online é de 1966
até o presente.
Base de dados com referências e resumos de mais de 11
milhões de patentes com links para documentos citados, para
as citações às patentes, para a literatura relacionada e para
os textos completos dos documentos. Inclui publicações de
40 organismos internacionais e nacionais de registro e
concessão de patentes. O período disponível online é de 1966
até o presente.
Está disponível importante coleção com ênfase nas áreas de
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística,
Letras e Artes.

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Ecological Society of America
(ESA)

http://www.esajournals.org/

Textos completos

Education Resources
Information Center (ERIC)

http://search.proquest.com/eric

Referenciais com
resumos

Eighteenth Century Collections

www.periodicos.capes.gov.br

Livros

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Earthquake Engineering
Abstracts

Online (Gale/ECCO)

Electronics & Communications
Abstracts

Cobre as áreas de engenharia sísmica e mitigação dos riscos
de terremotos. Oferece registros da literatura técnicocientífica a partir de 1971 bem como artigos clássicos e
relatórios anteriores a essa data. Indexa mais de 3 mil títulos
de periódicos, anais de congressos, monografias, boletim de
notícias, patentes, livros e periódicos de conteúdo comercial
e, ainda, um total significativo de relatórios técnicos do
Earthquake Engineering Research Center e do Pacific
Earthquake Engineering Research Center.
Periódicos em texto completo publicados pela Sociedade,
fundada em 1915 com o objetivo de unificar a Ciência da
Ecologia estimulando a pesquisa, incentivando a comunicação
entre os ecologistas e promovendo a aplicação dos dados
ecológicos e os princípios para a solução dos problemas
ambientais.
ERIC (Education Resources Information Center) é uma base
de dados sobre educação patrocinada pelo Ministério da
Educação dos Estados Unidos. Oferece o acesso à literatura
sobre pesquisas na área de educação e temas relacionados,
tais como: ensino fundamental e educação infantil, ensino
superior; formação de professores; testes de avaliação;
escolas urbanas e escolas rurais; ensino das ciências e da
matemática; educação ambiental; formação de professores.
Indexa artigos de periódicos, anais de congressos,
documentos governamentais, teses, dissertações, relatórios,
audiovisuais, bibliografias, livros e monografias.
Imagens digitalizadas de textos completos de mais de 150 mil
livros publicados no século 18 nos campos de história,
literatura, religião, direito, belas artes, ciências e outros
temas correlatos.
Indexa a literatura científica internacional sobre eletrônica e
telecomunicação incluindo circuitos, fotônicos, componentes
e materiais, equipamentos de telecomunicações e
instrumentação, publicada em mais de 3 mil títulos de
periódicos, anais de congressos, relatórios técnicos, livros,
patentes e “press releases”.

Engineered Materials Abstracts

http://search.proquest.com/engi
neeringmaterialsabstracts

Referenciais com
resumos

Engineering Research Database

http://search.proquest.com/engi
neering

Referenciais com
resumos

Environmental Engineering

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

European Mathematical Society

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Food Science and Technology

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Abstracts

Abstracts (FSTA)

Cobre a literatura especializada em materiais de construção e
suas aplicações como polímeros, cerâmicas e materiais
compósitos Indexa mais de 1.300 títulos de periódicos além
de relatórios governamentais, dissertações, livros e anais de
congressos.
Conjunto de cinco bases de dados na área de engenharia,
indexa mais de 3.500 títulos de periódicos além de anais de
congressos, relatórios técnicos, patentes, livros e “press
releases”. As bases de dados específicas que compõem essa
grande base podem ser acessadas separadamente. São elas:
ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering,
CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts, Environmental
Engineering Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts,
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts.
Base de dados da literatura científica internacional referente
à segurança ambiental e produção de energia, tecnologia e
qualidade do ar e da água. Indexa mais de 500 títulos de
periódicos além de mais de 2.500 fontes adicionais, como
monografias e anais de congressos. As principais áreas
cobertas são: impacto ambiental, hidrelétricas, motores de
combustão interna, usinas nucleares, fontes e controle da
poluição do ar, energia termelétrica, energia eólica,
tratamento de águas residuais e industriais, técnicas de
análise de água e tratamento.
A EMS Publishing House é uma organização sem fins
lucrativos dedicada à publicação periódicos revisados por
pares e livros de alta qualidade, em todos os níveis
acadêmicos e em todos os campos da matemática pura e
aplicada.
Base de dados referencial com cerca de 655.000 registros nas
áreas de Ciência e Engenharia de Alimentos e Nutrição. Inclui
artigos de periódicos, patentes, teses, normas e padrões,
legislação, livros e trabalhos de congressos e conferências. O
período disponível online é de 1969 até a presente data.

Gale Virtual Reference Library

www.periodicos.capes.gov.br

Livros

Livros da Cengage Learning com trinta e dois em português
sobre educação, enciclopédias sobre cultura, ciência e
religião, e livros em ciências sociais (4 em português).

Genetics Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Genetics Society of America

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

A Genetics Abstracts fornece um meio prático de manter-se
atualizado com as várias descobertas que são importantes
para os próprios estudos dos cientistas, procurando na
literatura mundial por avanços significativos conforme eles
vão ocorrendo e formando um link essencial entre os
diferentes sistemas.
Oferece informações e publicações especializadas em
Ciências Biológicas com ênfase em Genética.

GeoScience World (GSW)

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos ,
Referenciais com
resumos

Health Source - Consumer

www.portal.fmu.br/biblioteca

Texto completo

(GSA)

Edition

A GeoScienceWorld (GSW) oferece pesquisa em artigos
completos e revisados por pares de mais de 40 periódicos de
alto fator de impacto publicados por sociedades
geocientíficas do mundo.
É possível pesquisar, recuperar e baixar o texto completo dos
artigos. A coleção é atualizada continuamente com as edições
mais atuais de cada publicação. Alguns periódicos de
destaque são "Geology", "Journal of Sedimentary Research",
"PALAIOS" e "Petroleum Geoscience".
Essa base de dados é a maior coleção de informações sobre
saúde ao consumidor disponível para bibliotecas mundo
afora. Contém informações sobre diversos tópicos de saúde,
como ciências médicas, ciências da alimentação e nutrição,
cuidados com crianças, medicina desportiva e saúde em
geral. O Health Source: Consumer Edition dispõe de 80 textos
completo e revistas sobre saúde ao consumidor.

Health Source:
Nursing/Academic Edition

www.portal.fmu.br/biblioteca

Texto completo

Este banco de dados oferece quase 550 textos de periódicos
científicos acadêmicos com foco em disciplinas médicas.
Health Source: Nursing/Academic Edition também possui o
AHFS Consumer Medication Information, que oferece
cobertura para 1.300 folhas educativas sobre medicamentos
genéricos para pacientes com mais de 4.700 marcas.

High Technology Research
Database with Aerospace

http://search.proquest.com/adva
ncedtech?accountid=9876

Referenciais com
resumos

HighWire Press

http://highwire.stanford.edu/cgi/
search

Textos completos

Human Genome Abstracts

http://search.proquest.com/hum
angenomeabstracts

Referenciais com
resumos

Industrial and Applied

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Base de dados de cobertura abrangente nas áreas de
tecnologias emergentes e suas aplicações nas ciências
espaciais, aeronáutica, astronomia, informática e tecnologia
da informação, eletrônica, comunicações. Indexa mais de 3
mil títulos de periódicos, anais de congressos, relatórios
técnicos, patentes, livros e “press releases”.
Compõem a High Technology Research Database with
Aerospace algumas bases de dados que também podem ser
acessadas separadamente: Aerospace and High Technology
Database; Computer and Information Systems Abstracts;
Electronics and Communications Abstracts; Solid State and
Superconductivity Abstracts.
Estão disponíveis publicações de universidades e de
sociedades científicas com ênfase nas áreas de Ciências
Biológicas e Ciências da Saúde.
A Human Genome Abstracts disponibiliza uma ampla fonte
relacionada aos desenvolvimentos e aplicações promissoras
originadas a partir de pesquisas genômicas internacionais,
incluindo o sólido Human Genome Project.
Industrial and Applied Microbiology Abstracts (Microbiology
A) - Descobertas significativas e aplicações práticas nos
setores agriculturais, alimentos e bebidas, químicos e
farmacêuticos são reunidos nesta base de dados.

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Microbiology Abstracts
(Microbiology A)

Informs

Estão disponíveis publicações em texto completo de 14
periódicos especializadas em Ciências Sociais Aplicadas, com
ênfase em Administração e Contabilidade, cujo período de
cobertura varia de 1998 até o presente.

www.periodicos.capes.gov.br

Obras de Referência

INSPEC

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Institution of Civil Engineers
(ICE)

http://www.icevirtuallibrary.com
/

Textos completos

Inorganic Crystal Structure
Database - ICSD (BDEC)

Contém as seguintes informações sobre compostos
inorgânicos de estrutura cristalina (compostos que não
contêm ligações carbono-carbono ou carbono-hidrogênio):
nomenclatura; fórmula molecular; propriedades
cristalográficas (fatores R e de temperatura, coordenadas de
posicionamento atômico, parâmetros da rede cristalina,
grupos de simetria, etc.); condições de determinação das
propriedades cristalográficas e referências bibliográficas de
onde foram extraídas as informações.
Se um terminal gráfico for acoplado ao microcomputador, os
desenhos / imagens das estruturas cristalinas poderão ser
também recuperados.
Os dados armazenados nesta base permitem o cálculo de
ângulos e distâncias interatômicas, com auxílio do programa
CDIST, recuperável da base.
A base será expandida para incluir dados sobre metais e ligas.
Base de dados referencial com mais de 8 milhões de registros
cobrindo as áreas de Física, Ciência e Engenharia de
Materiais, Engenharia Elétrica e Eletrônica,
Telecomunicações, Robótica e Controle, Ciência da
Computação, Tecnologia da Informação e Engenharia de
Produção. Indexa artigos de mais de 3.400 periódicos,
trabalhos de congressos e conferências, teses, livros e outros
materiais. Destaque para a indexação detalhada de
substâncias químicas, de grandezas numéricas físicas e
químicas e de objetos astronômicos. O período disponível
online é de 1969 até a presente data.
ICE Proceedings e Journals, publicados pela Thomas Telford,
constituem periódicos especializados que caracterizam novas
pesquisas e estudos de casos práticos dentro da Engenharia
Civil. Cobrem, também, áreas correlatas à Engenharia Civil.

JAMA Evidence

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos , Obras
de Referência

JAMA Network

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Journal Citation Reports (JCR)

http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/J
CR?PointOfEntry=Home&SID=2C
7CMhpl73fokFmJihp

Estatísticas

Journal Citation Reports (JCR)

www.periodicos.capes.gov.br

Estatísticas

JSTOR

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Medicina baseada em evidências (MBE) integra a melhor
evidência disponível com a experiência clínica que permite
aos médicos recomendar, e aos seus pacientes fazer escolhas
consistentes com seus valores.
A JAMAevidence ajuda a identificar os tomadores de decisão
nas melhores evidências disponíveis, fornecendo guias para a
consideração sistemática da validade, importância e
aplicabilidade das alegações sobre a avaliação de problemas
de saúde e os resultados dos cuidados de saúde.
Contém guias clínicos, calculadoras, guias educacionais,
Users' Guide to Medical Literature; The Rational Clinical
Examination e Care at the Close of Life - Evidence &
Experience.
Títulos editados pela American Medical Association
(AMA)que cobrem diferentes áreas da Medicina.
Dentre os títulos o Journal of the American Medical
Association (JAMA) oferece informações médicas baseadas
em evidências com discussões sobre o futuro da prática da
medicina e saúde pública. Disponibilidade de acesso desde
1998 até o presente.
Recurso que permite avaliar e comparar revistas utilizando
dados de citações extraídas de revistas acadêmicas e
técnicas.
O JCR permite verificar os periódicos mais citados em uma
determinada área e, a relevância da publicação para a
comunidade científica, por meio do Fator de Impacto
Recurso que permite avaliar e comparar revistas utilizando
dados de citações extraídas de revistas acadêmicas e
técnicas.
O JCR permite verificar os periódicos mais citados em uma
determinada área e, a relevância da publicação para a
comunidade científica, por meio do Fator de Impacto.
Multidisciplinar

Karger

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Estão disponíveis publicações especializadas em Ciências da
Saúde, ênfase em Medicina.

Library and Information Science

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Maney Publishing

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

É uma base de dados internacional destinada aos
profissionais de bibliotecas, ciência da informação e demais
especialistas de áreas correlatas. Indexa mais de 400 títulos
de periódicos de mais de 68 países e em mais 20 idiomas
diferentes. As principais áreas de cobertura incluem:
Inteligência artificial; Tecnologia da informação,
armazenamento e gestão; Tecnologia de Internet; Gestão do
conhecimento; Bibliotecas e arquivos; Gestão da informação;
Estudos de uso e de usuários; Informação biomédica;
Sistemas de recuperação da informação; Editoração;
Telecomunicação e Internet.
Estão disponíveis publicações em Ciências Exatas e da Terra e
em Engenharias.

Marine Biotechnology Abstracts

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Abstracts (LISA)

A base de dados Marine Biotechnology Abstracts é
especializada em biotecnologia e desenvolvimento de
produtos naturais marinhos e medicamentos. As principais
áreas de cobertura incluem: biotecnologia molecular;
microorganismos marinhos; engenharia genética de peixes e
frutos-do-mar; cultura de células e tecidos; aquicultura e
pesca; produtos naturais marinhos e medicamentos; vacinas;
toxinas; produtos químico-minerais; produtos alimentícios e
aplicações ambientais. Marine Biotechnology Abstracts é uma
das bases de dados contidas na Aquatic Sciences & Fisheries
Abstracts (ASFA), na Technology Research Database, na
Engineering Research Database e na Biotechnology and
BioEngineering Abstracts. Permite o acesso a referências e
resumos de mais de 230 títulos de periódicos. A
disponibilidade de acesso varia desde 1873 até o presente.

Mary Ann Liebert

http://www.liebertpub.com/

Textos completos

Massachusetts Medical Society

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Materials Business File

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Materials Research Database

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Coleção de periódicos nas áreas de Biotecnologia, ciências
biomédicas, Ciências da vida, clínica médica e cirurgia,
medicina alternativa e complementar, direito, filantropia,
ciência ambiental e sustentabilidade.
Estão disponíveis publicações em Ciências da Saúde, Journals
Watch que apresentam comentários de artigos dos principais
periódicos na área médica cobrindo tópicos especializados.

Abrange a evolução técnica e comercial do ferro e do aço,
metais não ferrosos, materiais compósitos, plásticos, entre
outros. Indexa mais de 1.300 publicações, incluindo
periódicos, relatórios financeiros, dissertações, trabalhos
apresentados em congressos e periódicos de conteúdo
comercial. Inclui a ciência dos materiais, novas tecnologias,
novas ligas e novos materiais anunciados pela imprensa
especializada. Os principais temas indexados são: Reciclagem,
Saúde e segurança, Material de liga; Uso da energia;
Combustível; Matéria-prima; Engenharia, controle e testes de
máquinas; Questões ambientais; Tratamento de resíduos;
Desenvolvimento e aplicações de processos e produtos;
Materiais competitivos; Economia e estatística.
Materials Research Database com METADEX, reúne as
principais bases de dados sobre ciência dos materiais
(Aluminium Industry Abstracts, Ceramic Abstracts/World
Ceramics Abstracts, Copper Technical Reference Library,
Corrosion Abstract, Engineered Materials Abstracts, Materials
Business File, METADEX, WELDASEARCH), com conteúdo
especializado em metalurgia, cerâmica, polímeros e materiais
compósitos utilizados na engenharia bem como as matériasprimas utilizadas no processamento e refinação, soldagem e
fabricação, corrosão, testes de controle de qualidade,
reciclagem dos metais e ligas.

MathSci

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Mechanical and Transportation

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

MedicLatina

www.portal.fmu.br/biblioteca

Texto completo

METADEX

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Engineering Abstracts

Base de dados da American Mathematical Society que indexa
a literatura internacional de matemática desde 1940.
Possui ampla cobertura nas áreas de Matemática, Estatística,
Ciência da Computação, Física, Engenharia, Pesquisa
Operacional e Econometria. Indexa artigos de mais de 2.600
periódicos, além de livros, teses, trabalhos de congressos,
relatórios de pesquisa e a Mathematical Reviews Database.
Indexa a literatura em mecânica e engenharia de transporte e
áreas correlatas, incluindo a engenharia forense,
administração e comercialização, educação em engenharia,
mecânica teórica e dinâmica, matemática e computação. Os
principais temas arrolados são: Aviões, Veículos espaciais,
Foguetes e mísseis; Satélites e sondas espaciais; Vias férreas
de trânsito rápido; Construção naval, Navios de passageiros,
de carga, comerciais, militares; Submarinos. Indexa mais de 3
mil títulos de periódicos, anais de congressos, relatórios
técnicos, boletim de notícias, patentes, livros “press
releases”.
A MedicLatina é uma coleção exclusiva de periódicos
científicos de pesquisa e investigação médica de renomadas
editoras latino-americanas e espanholas. Esta base de dados
em espanhol contém texto completo de 130 revistas médicas
analisadas por especialistas em espanhol nativo.
Oferece acesso à literatura internacional sobre metais e ligas
facultando o acesso aos registros por meio de denominações
comerciais, numéricas e de composição. Inclui aspectos como
propriedades, fabricação, aplicações e desenvolvimento dos
metais e ligas, sendo as principais áreas de cobertura: aço,
revestimentos e tratamento térmico; matriz de metal, metais
não-ferrosos, corrosão, extração e fundição, testes de
análises, questões ambientais e de segurança. Iniciada em
1966, o registro mais antigo na base de dados é de 1939.
METADEX é equivalente às bases de dados “Metals Abstracts,
Metals Abstracts Index, and Alloys Index”.

Micromedex

www.periodicos.capes.gov.br

Obras de Referência

Base de referência que contém informações sobre
medicamentos, etiologia, patologia, epidemiologia,
diagnóstico, tratamento, educação do paciente, referências
bibliográficas e literatura relacionada.

Minha Biblioteca

www.portal.fmu.br/biblioteca

Livros

Portal de e-books, acesso rápido e fácil a milhares de títulos
acadêmicos das editoras: Atlas, Saraiva, Grupo A e Grupo
Gen. As credenciais de acesso são as mesmas do aluno online.

MLA International Bibliography

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

http://search.proquest.com/ncjrs
/

Referenciais com
resumos

MLA International Bibliography (Modern Language
Association of America)é uma base de dados referencial com
mais de 2 milhões de registros nas áreas de Línguas e
Literatura, Linguística e Folclore. Com cobertura
internacional, indexa artigos de periódicos, monografias,
livros, teses e dissertações, trabalhos de congressos e
conferências e outros documentos publicados a partir de
1665. O período disponível online é de 1926 até a presente
data.
É uma base de dados desenvolvida pelo Departamento
Nacional de Justiça Criminal dos Estados Unidos. Indexa
relatórios de governo das esferas federal, estadual e
municipal de interesse dos profissionais da justiça penal,
pesquisadores, políticos, técnicos, juristas e profissionais
envolvidos com o combate às drogas. Os principais temas de
cobertura são: mapeamento do crime, métodos de correção,
defesa, cortes de justiça, justiça juvenil, avaliação de políticas
e programas, terrorismo, vítimas de crimes, tecnologia
forense, estatísticas. Além de relatórios do governo, indexa
publicações editadas a partir de 1970 incluindo livros,
relatórios de pesquisa, artigos de periódicos, apresentações
audiovisuais e pesquisas inéditas.

(Gale)

National Criminal Justice
Reference Service Abstracts
(NCJRS)

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Oceanic Abstracts

http://search.proquest.com/ocea
nic

Referenciais com
resumos

Ovid Journals

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Philosopher's Index

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Ocean Technology, Policy &
Non-Living Resources (ASFA 2)

A base de dados Ocean Technology, Policy & Non-Living
Resources é uma fonte que cobre as áreas de oceanografia
descritiva e dinâmica, limnologia, química e geoquímica,
acústica subaquática, óptica subaquática, meteorologia
marinha, climatologia, geologia, geofísica, tecnologia
marinha, embarcações, veículos subaquáticos, estruturas
costais, mergulho, serviços de apoio, técnicas, equipamento,
comércio e economia. Permite o acesso a indexação de mais
de 4.180 títulos de periódicos, além de livros, relatórios, anais
de congressos, traduções e documentos de circulação
restrita. A disponibilidade de acesso varia desde 1785 até o
presente.
Especializada na literatura internacional publicada a partir de
1981 relacionada com o ambiente marinho e de água salobra.
Concentra-se na biologia marinha e na oceanografia física
incluindo pesca, aquicultura, recursos vivos e não-vivos,
meteorologia e geologia, além de temas ambientais. As
principais áreas de cobertura são: ecologia, oceanografia
física e química, geoquímica, poluição, comunicação e
navegação, direito marítimo, dessalinização, transportes
marítimos e biologia marinha.
Estão disponíveis periódicos de diversas editoras científicas
com ênfase nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências da
Saúde.

Base de dados referencial na área de Filosofia, abrangendo
Ética, Filosofia Social, Filosofia Política, Lógica, Metafísica,
Religião, Ciência, História, Educação e Línguas. Indexa artigos
de mais de 570 publicações periódicas, livros, antologias e
outros materiais publicados em 43 países. O período
disponível online é de 1940 até a presente data.

Physical Education Index

http://search.proquest.com/phys
icaleducation

Referenciais com
resumos

PILOTS Database

http://search.proquest.com/pilot
s

Referenciais com
resumos

PILOTS Database

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Primal Pictures

www.periodicos.capes.gov.br

Audiovisuais

A Physical Education Index permite que todos os
pesquisadores e profissionais em campo adquiram
informações precisas e do campo acadêmico. Esses resumos
trazem uma ampla variedade de conteúdo, englobando desde
tópicos referentes ao currículo de educação física até
medicina do esporte e dança. A educação na área de saúde e
fisioterapia também são abordadas.
Cobre a literatura internacional sobre transtorno de estresse
pós-traumático (TEPT) e seqüelas de saúde mental de eventos
traumáticos independente da disciplina, do idioma e do país
de publicação. Cobertura temática: transtorno póstraumático ou de estresse agudo; avaliação, descrição,
prevenção ou tratamento de qualquer doença psiquiátrica,
principalmente transtorno dissociativo de identidade; ética e
políticas públicas relativas às populações traumatizadas.
Cobre a literatura internacional sobre transtorno de estresse
pós-traumático (TEPT) e seqüelas de saúde mental de eventos
traumáticos independente da disciplina, do idioma e do país
de publicação. Cobertura temática: transtorno póstraumático ou de estresse agudo; avaliação, descrição,
prevenção ou tratamento de qualquer doença psiquiátrica,
principalmente transtorno dissociativo de identidade; ética e
políticas públicas relativas às populações traumatizadas.
Base de dados de imagens tridimensionais de toda a
Anatomia Humana.
Contém fotos, vídeos, textos, imagens de ressonância
magnética sob vários ângulos, questionários, simuladores de
provas etc.
Uma reconstrução computadorizada de um cadáver humano,
excelente para o aprendizado em várias áreas da saúde como
Medicina, Fisioterapia, Educação Física entre outras.

Project Euclid

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

O Project Euclid é um projeto desenvolvido pela Cornell
University Library e gerenciado em conjunto com a editora
Duke University Press que tem como missão aprimorar a
comunicação acadêmica no campo da matemática (teórica e
aplicada) e estatística. Trata-se de uma comunidade online de
informação para periódicos independentes e de sociedades,
garantindo que o campo de matemática e estatística
beneficie-se com um saudável equilíbrio entre empresas
comerciais, sociedades acadêmicas e editoras independentes.
Project MUSE é uma base de dados que reúne uma seleção
de periódicos especializados na área de Ciências Humanas.
Proporciona ao pesquisador o acesso ao texto completo de
títulos em: Economia, Educação, Lingüística, Ética, Ciência e
Teoria Política, Sociologia, Filosofia, Artes, entre outras.

Project MUSE

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Regional Business News

www.portal.fmu.br/biblioteca

Texto completo

Esta base de dados fornece cobertura abrangente de texto
completo de publicações regionais da área de negócios. O
Regional Business News incorpora mais de 80 publicações de
negócios regionais cobrindo todas as áreas urbanas e rurais
nos EUA. Clique aqui para obter uma lista completa de títulos.
Clique aqui para obter mais informações.

RILM Abstracts of Music
Literature

www.portal.fmu.br/biblioteca

Referencial

Royal Society Journals

http://royalsocietypublishing.org
/journals

Textos completos ,
Referenciais com
resumos

O RILM, um guia abrangente e contínuo para publicações
sobre música do mundo inteiro, é uma ferramenta
indispensável para acadêmicos, alunos, bibliotecários,
artistas, professores e apreciadores de música. O RILM inclui
mais de 620.000 registros; mais de 30.000 novos registros são
adicionados todos os anos, cobrindo todos os tipos de
documentos: artigos, livros, bibliografias, catálogos,
dissertações, Festschriften, iconografias, comentários críticos
para trabalhos completos, gravações etnográficas, resumos
de conferências, recursos eletrônicos, críticas e muito mais.
Mais informações
A Royal Society publica nove periódicos que cobrem o amplo
espectro das ciências da vida, ciências físicas e ciências
interdisciplinares.
Toda a ciência publicada nos seus periódicos está sujeita a
rigorosa revisão por pares.

Sage

http://online.sagepub.com/

Textos completos

Coleção de periódicos com concentração nas áreas de
Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

SceELO Livros

http://books.scielo.org/

Livros

A Rede SciELO Livros visa a publicação online de coleções
nacionais e temáticas de livros acadêmicos com o objetivo de
maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das
pesquisas, ensaios e estudos que publicam. Os livros
publicados pelo SciELO Livros são selecionados segundo
controles de qualidade aplicados por um comitê científico e
os textos em formato digital são preparados segundo padrões
internacionais que permitem o controle de acesso e de
citações e são legíveis nos leitores de ebooks, tablets,
smartphones e telas de computador. Além do Portal SciELO
Livros as obras serão acessíveis por meio dos buscadores da
Web e serão publicados também por portais e serviços de
referência internacional.
A Rede SciELO Livros interopera e compartilha objetivos,
recursos, metodologias e tecnologias com a Rede SciELO de
periódicos científicos de modo a contribuir com o
desenvolvimento da comunicação científica em ambos meios
de publicação.
SciELO Livros é parte integral do Programa SciELO da FAPESP
e o seu desenvolvimento por meio da coleção SciELO Livros
Brasil é liderado e financiado por um consórcio formado pelas
editoras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (UNESP), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). O Projeto de
desenvolvimento da plataforma metodológica e tecnológica
do SciELO Livros teve a cooperação técnica da
BIREME/OPAS/OMS e sua execução apoiada pela Fundação
de Apoio à Universidade Federal de São Paulo.

SceELO Periódicos

http://www.scielo.org/php/index
.php

Textos completos , Sites
com periódicos de acesso
gratuito

Science of Synthesis (Thieme)

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Social Services Abstracts

http://search.proquest.com/soci
alservices

Referenciais com
resumos

Society for Leukocyte Biology

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Busca integrada de artigos dos periódicos da rede Scielo:
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Portugal,
Venezuela, Saúde Pública, Social Sciences.
A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca
eletrônica que abrange uma coleção selecionada de
periódicos científicos.
A SciELO é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em
parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde.
Base especializada em método de transformação molecular.
Contém informações em texto completo sobre química
orgânica, estruturas, reações e compostos orgânicos.
Science of Synthesis fornece 28.000 métodos sintéticos com
mais de 250.000 reações para mais de 2.700 diferentes tipos
de compostos orgânicos.
O Backfile Eletrônico (1909 a 2003) dá acesso a 146.000
produtos específicos procedimentos experimentais, 580.000
estruturas, e 700.000 referências sobre química orgânica
sintética - que datam dos anos 1800.
Cobre a literatura internacional sobre serviço social e áreas
afins como bem-estar social, política social e
desenvolvimento comunitário, sendo os principais temas:
serviços de saúde mental comunitário; a família e o bemestar social; gerontologia; política social e de saúde; violência,
abuso e negligência; grupos e redes de apoio; prática do
trabalho social. Indexa mais de 1.600 títulos de periódicos
além de livros, dissertações e trabalhos apresentados em
congressos.
Está disponível publicação especializada em Ciências
Biológicas, ênfase em Citologia, Biologia Celular e Histologia.

Sociological Abstracts

http://search.proquest.com/soca
bs

Referenciais com
resumos

Solid State and

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos

Superconductivity Abstracts

Indexa da literatura internacional sobre sociologia e
disciplinas afins das ciências sociais e comportamentais,
publicada em mais de 1.700 títulos de periódicos, livros,
capítulos de livros, dissertações e trabalhos apresentados em
congressos. Inclui também as referências bibliográficas
citadas nos artigos com seus respectivos links para o
documento, possibilitando a localização de mais artigos
potencialmente relevantes sobre o mesmo tema. Essas
referências fazem parte tanto da base de dados Sociological
Abstracts como de outras bases de dados em ciências sociais
disponíveis no CSA Illumina. Em 2005, foram adicionados os
registros da literatura referente ao período de 1952-1962. Os
principais temas cobertos pela base são, entre outros:
demografia e biologia humana; família e bem-estar social;
história e teoria da sociologia; sociologia rural e urbana;
estudos sobre poder e violência; serviços de assistência
social; estudos sobre a mulher; fenômenos das massas e
interações políticas; uso, abuso e a dependência das drogas.
Oferece cobertura global da literatura publicada sobre
aspectos teóricos do estado sólido, produção e aplicação de
dispositivos, bem como a nova tecnologia de
supercondutividade para altas e baixas temperaturas. Alguns
dos temas abordados são: fase, cristais e propriedades
mecânicas dos sólidos, propriedades ópticas e dielétricas,
propriedades magnéticas e condutoras, estrutura eletrônica e
as lacunas de energia, efeitos da impureza, estruturas de
fluxo e corrente crítica, cerâmica, fenômeno de geminação,
entre outras. Indexa mais de 3 mil títulos de periódicos, anais
de congressos, relatórios técnicos, patentes, livro e press
releases. Principais temas cobertos pela base: física aplicada;
física atômica e molecular; física da matéria condensada;
plasmas; supercondutores; semicondutores.

SPIE Digital Library

http://spiedigitallibrary.org/

Textos completos , Livros

SPORTDiscus with Full Text

www.portal.fmu.br/biblioteca

Texto completo

SpringerLink

http://link.springer.com./

Texto Completo

A SPIE Digital Library oferece acesso a publicações na área de
Ótica e Fotônica e cobre os assuntos de micro e
nanotecnologias, sensoriamento de defesa e industrial, lasers
e eletrofotônicas, ótica biomédica, design de sistemas óticos,
energia solar e alternativa, e imagem eletrônica. Disponibiliza
mais de 375.000 artigos de periódicos, 8.000 anais de
conferências desde 1962, e 156 livros nas áreas
O SPORTDiscus with Full Text é a fonte mais abrangente do
mundo de periódicos científicos sobre esporte e medicina
desportiva, fornecendo o texto completo de 550 periódicos
científicos indexados no SPORTDiscus. Este arquivo confiável
contém texto completo de muitas das revistas especializadas
mais usadas no índice SPORTDiscus, sem limite de divulgação.
Com cobertura de artigos em texto completo desde 1985, o
SPORTDiscus with Full Text é a ferramenta de pesquisa
definitiva para todas as áreas de literatura do esporte e da
medicina esportiva.
Coleção de publicações com ênfase nas áreas de Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Ciências
Exatas e da Terra. Clique no título desejado para folhear os
fascículos e consultar os resumos e os textos completos dos
artigos. Quando estiver no site deste editor, você poderá ter
acesso às tabelas de conteúdo e aos resumos de outras
publicações não assinadas pela CAPES. Nestes casos, os
textos completos dos artigos poderão ser obtidos online,
mediante pagamento ao editor, ou através de programas de
comutação bibliográfica, como o COMUT, que localiza
documentos no Brasil e no exterior e fornece as cópias
solicitadas. Consulte o site: http://comut.ibict.br/comut para
obter mais informações sobre este serviço. Em ambos os
casos, o pagamento será de responsabilidade do usuário. Por
meio da SpringerLink a Springer publica mais de 1.250
revistas on-line

Target GedWEB

www.portal.fmu.br/biblioteca

Normas técnicas

Acesso a centenas de normas técnicas da ABNT e Mercosul,
acesso restrito no complexo educacional.

Technology Research Database

http://search.proquest.com/tech
nology/

Referenciais com resumo

Conjunto de bases de dados cobrindo temas específicos nas
áreas de Engenharia e de Tecnologia.

Thieme

www.periodicos.capes.gov.br

Referenciais com
resumos , Textos
completos

Está disponível coleção na área de Ciências da Saúde.

Thomson Reuters Integrity

www.periodicos.capes.gov.br

Obras de Referência

A Thomson Reuters Integrity integra dados biológicos,
químicos e farmacêuticos de mais de 420.000 compostos com
atividade biológica demonstrada, explorando seus
parâmetros farmacológicos, dados de farmacocinética,
estudos clínicos, alvos e genes relacionados, bem como mais
de 235.000 registros de famílias de patentes, permitindo
aprimorar atividades de descoberta e desenvolvimento de
fármacos. Sua atualização é diária e o módulo Biomarcadores
do Thomson Reuters IntegritySM oferece informações com
atualização contínua para dar suporte à pesquisa de
biomarcadores em qualquer estágio de pesquisa e
desenvolvimento do fármaco. Esse módulo faz o link com
outras informações do Integrity, o que permite ao
pesquisador contextualizar e acessar a importância relativa
de cada biomarcador.

Web of Science

http://apps.webofknowledge.co
m/WOS_GeneralSearch_input.do
?product=WOS&search_mode=G
eneralSearch&SID=2C7CMhpl73f
okFmJihp&preferencesSaved=

Referenciais com resumo

Wiley Online Library

http://onlinelibrary.wiley.com/ad
vanced/search?

Texto completo

World Scientific (WSP)

www.periodicos.capes.gov.br

Textos completos

Zentralblatt MATH

http://www.zentralblattmath.org/zmath/en/

Referenciais com
resumos

Base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais
citados em suas respectivas áreas. É também um índice de
citações, informando, para cada artigo, os documentos por
ele citados e os documentos que o citaram. Possui hoje mais
de 9.000 periódicos indexados. É composta por:
Science Citation Index: 1945 até o present
Social Sciences Citation Index: 1956 até o presente;
Arts and Humanities Citation Index: 1975 até o presente.
A partir de 2012 o conteúdo foi ampliado com a inclusão do
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S);
Conference Proceedings Citation Index- Social Science &
Humanities (CPCI-SSH).
Está disponível coleção cobrindo as áreas de Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Humanas e Linguística, Letras e Artes.
Estao disponivels na World Scientific publicações
especializadas em Medicina, Engenharias, Física, Economia e
Ciência da Computação.

A Zentralblatt MATH é a base de dados de referência
bibliográfica mais antiga e mais completa, a nível mundial,
nas áreas de matemática pura e aplicada.
A Zentralblatt MATH contém um número superior a dois
milhões de registos, retirados de mais de 2300 fontes, e
cobre o período desde 1868 até ao presente.
Os registos estão classificados segundo a Mathematics
Subject Classification (MSC 2000).

