
ACESSO NOME DA BASE TIPO DESCRIÇÃO

Livre ACS Journals Search Textos completos 
A coleção de periódicos da ACS disponibiliza 49 publicações nas áreas de Química, Bioquímica e Biofísica, Farmacologia e Toxicologia, Engenharia 
Química, Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Sanitária, Ciências Ambientais e Ciência e Tecnologia de Alimentos. Artigos 
publicados a partir de 1896 da ACS estão disponíveis aos usuários do Portal.

Livre ADI - Africa development indicators Estatísticas 

Fornece a mais completa coleção de dados estatísticos sobre a Africa disponível. Possui dados em mais de 1.000 indicadores estatísticos a partir 
do ano de 1965, sobre 53 países.
A base inclui indicadores sociais, econômicos, financeiros, de recursos naturais, infra-estruturais, administrativos e de meio ambiente.
A ADI foi desenvolvida com o intuito de fornecer informações estatísticas focadas no monitoramento do desenvolvimento e de todos os 
programas de ajuda na região.
A ADI online é uma ferramenta referêncial inestimável para analistas e formuladores de políticas que visam um melhor entendimento do 
desenvolvimento econômico e social decorrente na região.

Livre
AgEcon Search : Research in Agricultural & Applied 
Economics 

Textos completos 

Base de dados que coleta, indexa e distribui eletronicamente cópias de textos completos de pesquisas acadêmicas nas áreas de economia agrícola 
e aplicada, incluindo disciplinas como agronegócio, segurança e suprimento de alimentos, economia de energia e recursos naturais, economia 
ambiental, questões políticas, comércio internacional e desenvolvimento econômico. O conteúdo inclui apresentações em conferências, artigos 
de periódicos, documentos governamentais e teses e dissertações.

Livre AGRICOLA : NAL Catalog Referenciais com resumos 

Base de dados referencial de acesso gratuito na internet cobrindo as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências Ambientais. 
Corresponde ao NAL Catalog, o catálogo da National Agricultural Library. Indexa livros, periódicos, artigos de periódicos, capítulos de livros, 
relatórios de pesquisa, audiovisuais e outras publicações. Inclui documentos publicados desde o século 15 até o presente. Destaque para a 
atualização diária.

Livre
AGRIS : International Information System for the 
Agricultural Sciences and Technology (FAO) 

Referenciais com resumos 

A Rede AGRIS é uma iniciativa internacional de colaboração de instituições, com o objetivo de promover o acesso livre à informação mundial em 
ciência e tecnologia na agricultura e assuntos relacionados.
Provê acesso base AGRIS, produto cooperativo do qual participam mais de 240 centros especializados nacionais, internacionais e 
intergovernamentais.
Apresenta referências bibliográficas com resumo e texto completo de alguns documentos.

Livre Alianza de Servicios de Información Agropecuaria - SIDALC Referenciais com resumos 
 Composta de bases de dados bibliográficos especializados sobre agricultura e ciências afins, esta base permite busca simultânea nas bases de 
dados produzidas por instituições nacionais e internacionais, disponíveis pelo Sistema de Información y Documentación Agropecuario de las 
Américas (SIDALC).

Livre American Academy of Psychiatry and the Law Online Textos completos 
A revista da American Academy of Psychiatry and the Law (AAPL)publica artigos especializados na prática, no ensino e na pesquisa na área de 
psiquiatria forense.

Restrito
American Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians - AAVLD 

Textos completos Reúne informações especializadas e publicações em Ciências Agrárias, com ênfase em Medicina Veterinária.

Livre
American Mineralogist Crystal Structure Database - 
ANCSD (BDEC) 

Obras de Referência 

 Está disponível para acesso gratuito a American Mineralogist Crystal Structure Database - ACNCSD, também integrante do conjunto de Bases de 
Dados de Estruturas Cristalinas (BDEC). A partir desta interface é possível consultar dados sobre estrutura cristalina publicados pela American 
Mineralogist, The Canadian Mineralogist, European Journal of Mineralogy e Physics and Chemistry of Minerals, assim como outros conjuntos de 
dados selecionados de outros periódicos. A base de dados é mantida sobre os cuidados da Mineralogical Society of America e da Mineralogical 
Association of Canada, e financiada pela National Science Foundation.

Restrito American Physical Society - APS Textos completos 

A American Physical Society (APS) é uma das maiores organizações de físicos do mundo. Publica os periódicos Physical Review Letters; Reviews of 
Modern Physics;
Physical Review A; Physical Review B; Physical Review C;
Physical Review D e Physical Review E. Fornece acesso a artigos nessas revistas retrospectivamente até a fundação da Physical Review em 1893.

Restrito American Society for Microbiology Journals (ASM) 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.

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

Restrito American Society of Andrology - ASA Textos completos  O The Journal of Andrology publica pesquisa básica e clínica sobre o aparelho reprodu vo masculino.

Livre AMPERE Scenario Database (IIASA) Estatísticas 
A base de dados AMPERE Scenario fornece dados para diferentes cenários de caminhos direcionados para metas climáticas de médio e longo 
prazo a nível mundial, e fornecer insights sobre as implicações de custo com entraves políticos, disponibilidade tecnológica e ação unilateral em 
um cenário político internacional fragmentado.

Restrito
Animal Health and Production Compendium (CABI 
Publishing) 

Obras de Referência 

Reúne o conhecimento prático e global relativo à produção intensiva de animais ruminantes (bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos), suínos e aves, 
com aplicabilidade tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Abrange todos os aspectos da produção, com ênfase na 
saúde animal, além de informações sobre produção, melhoramento, nutrição e manejo. Oferece centenas de tópicos relativos à habitação, 
comportamento, genética, técnicas de reprodução, identificação, transporte, bem-estar, abate e, ainda, legislação de produtos como leite, carne, 
e ovos.

Restrito Annual Bulletin of Historical Literature 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.

Restrito Annual Reviews Textos completos 
  Coleção completa dos Annual Reviews com a síntese da literatura cien fica em todas as áreas do conhecimento. Apresenta ar gos com a revisão 
da literatura de um determinado campo de estudo.

Restrito Aquaculture Compendium (CABI Publishing) Obras de Referência 

É uma compilação do conhecimento global sobre Aqüicultura objetivando a resolução de problemas tanto em países desenvolvidos como em 
desenvolvimento. Inclui a gestão dos recursos aquáticos no contexto mais amplo, com informação sobre todas as espécies cultivadas em água 
doce, salobra e marinha. Oferece informações sobre sistemas de produção aquáticos e o uso sustentável da água doce e da água salgada em todo 
o mundo. Inclui centenas de tópicos sobre peixes, crustáceos, moluscos e algas, além de informações sobre genética, sementes, qualidade da 
água, transporte, técnicas de engenharia, economia e legislação.

Livre
Arquivos Abertos e Redes de e-prints , Repositórios 
Institucionais 

Informação: Repositório 
Científico de Acesso Aberto 

de Portugal (RCAAP)

Livre ArXiv.org 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 

 arXiv é um arquivo de impressão eletrônica de acesso gratuito.
É possível a atualização de artigos pelos autores, além de serem oferecidos serviços de alerta e mecanismos de busca adaptados a diferentes 
perfis de usuários.

Restrito Asian Pacific Economic Literature - APEL 
Referenciais com resumos , 

Textos completos 
Voltada para as questões econômicas e sociais relacionadas com os países da região Ásia-Pacífico, APEL inclui texto completo, levantamentos 
bibliográficos, lista anotada de livros e resumos de artigos publicados em revistas sobre o assunto.

Restrito ASTM International 
Normas técnicas , Textos 

completos 

A ASTM International disponibiliza mais de 12 mil normas técnicas ativas aplicáveis a materiais, sistemas, produtos e serviços. As normas são 
utilizadas na padronização das áreas de design, produção industrial e comércio. Estão disponíveis, também, a Digital Library com periódicos em 
texto completo e a Special Technical Publications (STP) - publicações técnicas especiais apresentadas em simpósios organizados pelos Comitês 
Técnicos da ASTM e manuais (informações práticas) e monografias (informações técnicas avançadas) da Sociedade.
A ASTM DL cobre várias disciplinas da Engenharia: aeroespacial, biomédica, mecânica, de materiais e metalúrgica, nuclear, química, civil e de 
produção, além das áreas de Agronomia, Ciências Ambientais, Geociências, Materiais, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, incluem ainda: 
produtos de metal e aço, produtos não metálicos, procedimentos analíticos e métodos de teste em metais, materiais de construção e Engenharia, 
produtos petrolíferos, lubrificantes e combustíveis fósseis, pintura, revestimentos relacionados e aromáticos, dispositivos médicos e serviços, 
produtos em geral, especialidades químicas e produtos para usuários finais, têxteis, plásticos, borracha, isolamento elétrico e eletrônico, água e 
tecnologia ambiental, energia nuclear, solar e geotermal, métodos em geral e instrumentação. As normas técnicas contêm especificações de 
qualidade (terminologia, métodos de ensaio etc.), são elaboradas por consenso das partes interessadas e estão fundamentadas nos resultados da 
experiência e no desenvolvimento tecnológico.

Livre
Banco de Objetos de Metrologia (BOM). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais 

O Banco de Objetos de Metrologia (BOM) contempla diferentes tipos de recursos educacionais e informacionais tais como: artigos, teses, 
dissertações, artigos apresentados em eventos, livros, vídeos, recursos educacionais, entre outros. Considerando essas características, o BOM foi 
desenvolvido para preservar e tornar pública a produção de conhecimento sobre metrologia e temas tangenciais ou transversais, como avaliação 
da conformidade, acreditação, propriedade industrial, propriedade intelectual, normalização e gestão da qualidade. Foi criado em 2015 pela 
Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) a partir de financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
por meio do Programa Sul-Americano de Apoio às Atividades de Cooperação em Ciência e Tecnologia – PROSUL.

Livre
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Estudos e Publicações

Outras Fontes 
Estudos técnicos sobre a economia brasileira, análises setoriais e macroeconômicas. Textos completos de artigos; informes; notas técnicas; 
seminarios; relatorios.

Livre Base Bibliográfica da Agricultura Brasileira : AGROBASE Referenciais com resumos 
Base Bibliográfica da Agricultura Brasileira (AGROBASE), contendo a literatura agrícola brasileira, técnico-científica e de extensão rural, desde 
1870. Arrola principalmente documentos não convencionais de difícil acesso (monografias, relatórios, documentos de congressos, teses, 
publicações seriadas) e artigos de periódicos.



Livre Base de Patentes Brasileiras - INPI Patentes 

O Sistema de Pesquisa na Base de Dados do INPI, tem por objetivo disponibilizar aos usuários da Internet os processos registrados pelo INPI, 
informando o andamento de cada processo existente na base de dados.
O serviço apresentado nesta página de ajuda tem por finalidade explicar como funciona a sistema de pesquisa.
* Atualização: A base de dados é atualizada semanalmente de acordo com as informações publicadas na Revista da Propriedade Industrial, RPI. 
Esta atualização ocorre, normalmente, todas as terças feiras, entre 00:00 e 04:00

Livre
Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA : 
BDPA

Referenciais com resumos 

As Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária - BDPA expressam o conhecimento gerado e adquirido pela Embrapa e têm por objetivo contribuir 
para o cumprimento da missão institucional da Empresa, que é "Viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco 
no agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da 
sociedade brasileira"

Restrito Begell House Digital Library 
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, material multimídia e obras de referência como catálogos, guias, 
manuais e anais de congressos.
Oferece 49 títulos de periódicos, 4 bases de dados (THERMOPEDIA, HEDH Multimedia, Directory of Specialists e The Catalog of Worldwide Nuclear 
Testing); 3 obras de referência (Annual Review of Heat Transfer, Electrospinning of Micro-and Nano-Fibers e Molecular Dynamics Potential 
Functions); 4 bibliotecas digitais com anais de congresso (ASTFE Digital Library, ICHMT Digital Library, IHTC Digital Library e TSFP Digital Library)

Restrito Begell House Digital Library - eBook Livros 

 Estão disponíveis quatro coleções de livros eletrônicos distribuídos em coleção clássica, série de Física Termal e Fluida e Engenharia, série 
Perspectivas Contemporâneas em Tecnologias Emergentes e anais de congressos e eventos. O ano de publicação varia desde 1992 até o presente.
Oferece acesso a mais de 100 títulos que abrangem os seguintes temas: avanços em energia e meio ambiente; aeroespacial e aerodinâmica; 
planos industriais químicos e petrolíferos, aplicações genéricas e tecnologias; cálculos, modelagem e projetos práticos para disciplinas de 
engenharia; extensos dados sobre propriedades termo físicas de materiais, substâncias e misturas individuais; hidráulica, usinas nucleares e 
modelos de reatores nucleares, projetos práticos e gerenciamento de acidentes; micro e nano-mecânica, transferência de energia, processos e 
tecnologias: fundamentos e aplicações; física de fluidos, ciências térmicas, calor e transferência de massa: teórico e aplicado; aerodinâmica 
supersônica e hipersônica: teórica e aplicada.

Restrito Begell House Multimedia 
Audiovisuais , Obras de 

Referência 

A Begell Multimedia é uma plataforma multimídia online que hospeda bases de dados multimídia e revistas multimídia da referida editora. O 
conteúdo é revisado por pares e apresentado em formato de vídeos, animações, conversão de unidades e calculadoras simples. A Begell 
Multimedia permite a busca semântica com taxonomia de termos científicos, de engenharia e biomédicos.
O conteúdo é desenvolvido por conselhos editoriais internacionais e fornece cobertura em 146 países em todo o mundo. O conteúdo Begell 
Multimedia é atualizado trimestralmente por especialistas.
Hospeda bases de dados e revistas multimídia. O conteúdo é revisado por pares e apresentado em formato interativo com vídeos, animações, 
conversão de unidades e calculadoras simples. O conteúdo multimídia da Begell é desenvolvido por conselhos editoriais internacionais e 
atualizado trimestralmente. São eles: THERMOPEDIA, HEDH Multimedia, TEC TALK, International Journal on Innovations in Online Education e 
Visualization of Mechanical Processes. É disponibilizado para tablets e outros dispositivos móveis.

Restrito Bentham Science Textos completos 

A Bentham Science High Impact Collection (BHIC) oferece acesso a 37 títulos em texto completo da Bentham Science dedicados a área da Ciência 
da Saúde,
com ênfase nas áreas de farmácia, biomedicina, medicina molecular, bioquímica,
genética, biotecnologia e medicina. O período de disponibilidade varia desde o ano de 2000 até o presente.

Livre
BeWhere - Techno-economic model for renewable energy 
systems optimization (IIASA) 

Referenciais com resumos , 
Teses e Dissertações , Outras 

Fontes 

BeWhere é um modelo de engenharia técnico-econômico para a otimização de sistemas de energias renováveis . Identifica a localização, tamanho 
e tecnologia do sistema de energia renovável que deve ser aplicada em uma região específica. Versões regionais foram desenvolvidas com 
especialistas locais para a Áustria, China, Europa, Alpes Europeus, Índia, Indonésia, Japão e Suécia.

Livre Bibliografia Brasileira de Odontologia : BBO Referenciais com resumos 
Base de dados da literatura brasileira na área de odontologia. Contêm livros, teses, publicações periódicas, assim como artigos de autores 
brasileiros publicados em revistas estrangeiras e não especializadas.

Livre Biblioteca Digital de Peças Teatrais (BDTeatro) Outras Fontes 

A Biblioteca Digital de Peças Teatrais - BDTeatro é uma biblioteca digital do Banco de Textos Sandro Polloni, que faz parte do acervo da Biblioteca 
Central da Universidade Federal de Uberlândia UFU.
Ela surgiu de um projeto desenvolvido pela Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais, por meio do Departamento de Música e Artes Cênicas, 
em conjunto/parceria com a Faculdade de Computação e a Biblioteca Central da UFU, com apoio da - Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais.
O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para preservação, armazenamento, formatação e disponibilização do banco 
de textos teatrais em formato eletrônico.
A BDTeatro proporciona acesso à coleção de peças teatrais através de pesquisa nas informações de catalogação (Autor/Tradutor, Título, Assunto, 
Gênero, Resumo, Número de personagens, Atos ou Cenas) ou através de pesquisa no texto completo das peças.
A interface proporciona acesso aos textos completos das peças teatrais de domínio público ou devidamente autorizados pelos autores.

Livre Biblioteca Digital de Teses e Dissertações : BDTD Teses e Dissertações  Ins tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) - Teses e dissertações

Livre Biblioteca Digital Mundial (BDM) Outras Fontes 

A Biblioteca Digital Mundial disponibiliza na Internet, gratuitamente e em formato multilíngue, importantes fontes provenientes de países e 
culturas de todo o mundo como mapas, textos, fotos, gravações e filmes de todos os tempos e explica em sete idiomas as relíquias culturais de 
todas as bibliotecas do planeta.
Entre os documentos mais antigos há códices precolombianos, os primeiros mapas da América, desenhados por Diego Gutiérrez para o rei de 
Espanha em 1562.
Inclui o Hyakumanto darani , um documento em japonês publicado no ano 764 e considerado o primeiro texto impresso da história; a Declaração 
de Independência dos Estados Unidos, assim como as Constituições de numerosos países; o original das "Fábulas" de La Fontaine, a Bíblia de 
Gutemberg, e pinturas rupestres africanas que datam de 8.000 A.C.
O acesso permite ao usuário orientar a sua busca por épocas, zonas geográficas, tipo de documento e instituição. Apresenta as explicações em 
sete idiomas (árabe, chinês, inglês, francês, russo, espanhol e português), embora os originais existam na sua língua original.
É possível passar as páginas de um livro, aproximar ou afastar os textos e movê-los em todos os sentidos.

Livre
Biblioteca Virtual em Saúde : BVS (BIREME) - Portal 
Regional

Referenciais com resumos 

Busca integrada nas bases de dados da BIREME:
LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde
ADOLEC - Saúde na Adolescência
ADSAUDE - Administração de Serviços de Saúde
BBO - Bibliografia Brasileira de Odontologia
BDENF - Base de Dados de Enfermagem
BIOÉTICA - Base de dados do Programa Regional de Bioética da OPAS/OMS
DESASTRES - Acervo do Centro de Documentação de Desastres
HISA - História da Saúde Pública na América Latina e Caribe
HOMEOINDEX - Bibliografia Brasileira de Homeopatia
LEYES - Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe
MEDCARIB - Literatura do Caribe em Ciências da Saúde
REPIDISCA - Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente
PAHO - Acervo da Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde
WHOLIS - Sistema de Informação da Biblioteca da OMS

Restrito Biochemical Society - Journals Textos completos 

O conteúdo contratado contempla 4 títulos descritos brevemente a seguir:
• Biochemical Journal: traz conteúdos de todos os campos da bioquímica e biologia celular e molecular; • Biochemical Society Transactions: 
apresentadas como uma série de mini-resenhas publicadas em seis edições ao longo do ano a respeito do que foi apresentado no Simpósio Anual 
da Biochemical Society; • Clinical Science: é uma revista multidisciplinar na interface de pesquisa clínica e ciência da descoberta, publicando 
pesquisas com base em clínicas e pré-clínicas abordando a biologia da saúde humana e doenças;• Essays in Biochemistry: A série de Essays in 
Biochemistry fornecem à graduandos e pós-graduados dos primeiros anos uma fonte de informação sobre as mais recentes pesquisas nas áreas 
de bioquímica e biologia molecular que se alteram rapidamente.

Livre Bioline International 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 
Coleção de periódicos publicados em países em desenvolvimento como Brasil, Chile, China, Irã, Quênia, Nigéria, Uganda, Venezuela e outros.

Livre BioMed Central 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

Repositório internacional de periódicos na área de Ciências Biológicas e da Saúde.
É um editor de acesso livre, que reúne mais de 180 periódicos de reconhecida qualidade, indexados por bases de dados como Web of Science e 
PubMed Central.

Livre BioMed Central Journals Textos completos 
 Publicações cien ficas de sociedades cien ficas e grupos profissionais em ciência, tecnologia e medicina. Títulos de acesso livre (Open access 
journals).



Restrito BioOne (BioOne.org) Textos completos 

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.

Livre bioRxiv 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 

  bioRxiv é um arquivo online gratuito e um serviço de distribuição para pré-prints não publicados na área de Ciências da Vida. É operado pelo Cold 
Spring Harbor Laboratory, um instituto educacional e de pesquisa sem fins lucrativos. Ao inserir seu pré-print no bioRxiv, os autores podem 
colocar à disposição suas descobertas para a comunidade científica e receber feedback sobre seus manuscritos preliminares antes de submeter 
seus trabalhos para publicação em periódicos.

Restrito BMJ British Medical Journals Textos completos 

A British Medical Association (BMA) é uma associação profissional voltada à comunidade médica. Tem como principal objetivo a promoção das 
ciências médicas e a preservação da honra e dos interesses dos profissionais médicos.
A base oferece acesso a periódicos em texto completo com conteúdos desde 1940 até o presente. As publicações são dedicadas à área de 
medicina em geral com destaque para as áreas de reumatologia, gastroenterologia, clínica médica, neurologia, psiquiatria e pneumologia.

Restrito Botanicus Digital Library Textos completos , Livros 
Botanicus é um portal de acesso livre que permite acesso à literatura histórica do Missouri Botanical Garden Library na área de Botânica. São 27 
títulos com período de acesso variando desde 1700 até o presente. Também é possível verificar no portal os volumes ilustrados da coleção de 
livros raros da biblioteca, que vem sendo digitalizados desde 1995.

Livre Brasil. Ministério da Saúde - Livros Livros , Outras Fontes Acesso ao conteúdo integral dos livros publicados por meio da Editora do Ministério da Saúde.
Livre Brasil. Ministério da Saúde - Periódicos Outras Fontes Acesso às publicações periódicas editadas ou reproduzidas pela Editora do Ministério da Saúde.

Restrito CAB Abstract (CABI) Referenciais com resumos 

A base de dados bibliográficos CAB Abstract oferece acesso a mais de 8,9 milhões de referências e resumos desde 1973 até o presente com mais 
de 350 mil registros adicionados no último ano. A base cobre a área de Ciências da Vida Aplicada como Agricultura, Engenharia Ambiental, 
Medicina Veterinária, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Nutrição.
A CAB Abstract agora é exibida por meio da plataforma CABI Direct e, por isso, pode trazer conteúdo em texto completo de artigos de periódicos, 
trabalhos apresentados em congressos e relatórios.

Restrito CAB Direct (CABI) Referenciais com resumos 

A CAB Direct é a plataforma do CABI que permite pesquisar todas as suas bases de dados de uma única vez: a CAB Abstracts e a Global Health.

O CABI trabalhou com parceiros de desenvolvimento da área acadêmica e da indústria para desenvolver essa plataforma. Ela foi projetada em 
torno do modo como os pesquisadores trabalham e oferece recursos novos para ajudá-lo a obter mais da literatura e experimentar uma 
navegação mais intuitiva.

Através do CAB Direct é possível acessar:
- Mais de 11,5 milhões de registros bibliográficos;
- Mais de 350.000 artigos de texto completo hospedados pelo CABI;
- Além de críticas autorizadas, artigos de notícias e relatórios técnicos.

Livre Câmara dos Deputados. Biblioteca Digital (BD) Repositórios Institucionais 
Coleções e documentos digitais relacionados à atividade legislativa. Os conteúdos estão organizados nos seguintes itens: Acervo; Brasília no Poder 
Legislativo; Constituições Brasileiras; Estudos e Notas Técnicas; Memória Câmara; Produção Acadêmica.

Livre Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas : CCN Outras Fontes 

Catálogo Nacional com informações sobre publicações periódicas técnico científicas constantes do acervo das diversas bibliotecas do país 
participantes da Rede CCN. Inclui dados de publicações seriadas, nacionais e estrangeiras, e suas respectivas coleções. Cada registro contém os 
dados do título e de coleções, siglas das bibliotecas e, o endereço eletrônico das revistas que disponibilizam gratuitamente os artigos em texto 
completo na internet. O link de acesso a base está disponível na aba contato.

Livre Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES) Teses e Dissertações CAPES - Teses e Dissertações

Livre CBPF INDEX Repositórios Institucionais 

  O CBPF INDEX é um sistema de acompanhamento da produção cien fica e tecnológica do CBPF. No repositório estão as produções cien ficas e 
tecnológicas em nome do CBPF. Artigos científicos, artigos apresentados em congressos, teses (mestrado e doutorado), relatórios técnicos, 
resumos de livros, descritivos de processos, protótipos e softwares etc desenvolvidos pela comunidade do CBPF. Pelo repositório é possível 
interagir com os autores responsáveis pelas publicações e conhecer um pouco mais sobre a produção científica e tecnológica do CBPF.

Livre
Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST/INPE). 
Carbono e vida

Audiovisuais 

  A compreensão do ciclo do carbono na fotossíntese deve-se a um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, liderados por Melvin 
Calvin. O grupo de Calvin conseguiu entender as características do primeiro composto de carbono estável que ocorre na fotossíntese. A partir daí 
elucidaram o ciclo fotossintético C3, onde o primeiro composto estável da fixação, ou absorção, do carbono é um açúcar formado com três 
átomos de carbono.
Esta obra foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Obras Derivadas Proibidas 3.0 Não Adaptada. Isso 
significa que ela pode ser utilizada gratuitamente e não pode ser utilizada para uso comercial nem alterada.

Livre
Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST/INPE). 
Mudanças ambientais globais

Audiovisuais 

  Este vídeo apresenta informações sobre a mudança climá ca global baseada em levantamentos realizados pelo INPE e AEB.
O vídeo está estruturado de acordo com os seguintes tópicos:
1 - Mudanças climáticas globais
2 - Efeito estufa
3 - Ciclo do carbono
4 - Ciclo do nitrogênio
5 - Mudanças climáticas naturais
6 - Mudanças climáticas antropogênicas
7 - Observações do aquecimento global
8 - Cenários de mudanças futuras
9 - Mudanças globais da vegetação
10 - Buraco na camada de ozônio
11 - Impactos no Brasil e no mundo
12 - Conclusões - o futuro
13 - As mudanças climáticas
14 - O Programa Espacial Brasileiro
15 - Experiência: Efeito estufa
16 - Institucional

Livre
Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST/INPE). 
Mudanças climáticas

Audiovisuais 

  As causas das mudanças ambientais e os seus impactos são objeto de estudo do Ins tuto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área de 
Ciência do Sistema Terrestre tem como um de seus objetivos gerar cenários que mostram as mudanças que poderão ocorrer no uso e na 
cobertura da terra.

Os pesquisadores também estudam as implicações das mudanças ambientais no desenvolvimento do país.

O INPE lidera a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima) que gera e dissemina conhecimento e tecnologia 
para que o Brasil possa responder aos desafios provocados pelas mudanças climáticas globais.

Esta obra é resultado deste trabalho e foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Obras Derivadas 
Proibidas 3.0 Não Adaptada. Isso significa que ela pode ser utilizada gratuitamente e não pode ser utilizada para uso comercial nem alterada



Livre
Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST/INPE). 
Satélites e seus subsistemas

Audiovisuais 

O Programa AEB Escola é uma iniciativa da Agência Espacial Brasileira, a AEB, autarquia vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo 
objetivo é divulgar o programa espacial
brasileiro e sua necessidade para o país, como também despertar a criatividade e o gosto pela ciência entre os alunos do ensino fundamental e 
médio.
O Programa AEB Escola oferece atividades para alunos e professores. Os
estudantes contam com palestras, exposições interativas e institucionais,
eventos para observação astronômica, oficinas para construção de lunetas, construção e lançamento de foguetes, interpretação de imagens de 
satélites, entre outras atividades.
Para os professores, há cursos de formação em temas como satélites, veículos lançadores, astronomia, sensoriamento remoto e meteorologia, 
onde são desenvolvidas competências para se trabalhar com conteúdos de ciência e tecnologia relacionados com a área espacial.
Outra importante ação do Programa AEB Escola é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica (OBA), uma parceria entre a AEB e a 
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). Esta atividade possibilitou, em 2005, a divulgação do Programa Espacial Brasileiro em 3.300 escolas, 
alcançando aproximadamente 187 mil estudantes.
Agência Espacial Brasileira
Hoje, o Brasil está capacitado a aplicar as tecnologias geradas pelas
atividades espaciais em áreas de grande impacto econômico e social, tem uma comunidade científica reconhecida internacionalmente, uma forte 
base em engenharia e tecnologia espaciais, uma infra-estrutura de apoio às atividades espaciais, além de numerosos observatórios e laboratórios 
de pesquisa, bem como nichos tecnológicos em empresas nacionais.
O início do programa espacial brasileiro remonta à década de 60, ao lado das nações que visualizaram os benefícios do acesso próprio ao espaço.

Livre
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC/INPE). Vídeos educacionais

Audiovisuais 
O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) reuniu neste espaço vídeos 
educacionais relacionados à meio ambiente e ciências atmosféricas, mudanças ambientais globais e satélite e seus subsistemas

Livre
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades : CLASE 

Referenciais com resumos 
Clase é uma base de dados bibliográfica de artigos, ensaios, resenhas, livros, revisões, notas, editoriais, biografias e biografias, entrevistas, 
estatísticas e outros documentos publicados em revistas da América Latina e Caribe, especializadas em ciências sociais e humanidades. Poderão 
ocorrer dificuldades de acesso nos horários de maior tráfego na internet.

Livre CiteSeer Referenciais com resumos 
CiteSeer é uma Biblioteca Digital em Literatura Científica que tem como objetivo aperfeiçoar a disseminação e realimentação da literatura 
científica.
Indexa artigos científicos em Postscript e PDF disponíveis na Web

Restrito Clinics Collection (Elsevier) Icon: assinado Textos completos 
Coleção de periódicos que fornece análises de temas incluindo o diagnóstico e a terapia, novos materiais e novos equipamentos. Contém 
comentários nos tópicos da especialidade ou subespecialidade e o estado da arte sobre um aspecto específico do tema

Livre Cochrane Clinical Answers - CCA 
Obras de Referência , Outras 

Fontes 

Cochrane Clinical Answers (CCA): Fornece um fácil ponto de entrada, clinicamente focado para pesquisa rigorosa de revisões sistemáticas. Eles são 
projetados para ser objeto de recurso e para informar a tomada de decisão. Cada questão clínica contém uma resposta curta, e uma 
oportunidade para a evidência de comentários relevantes. A evidência é exibida em um formato de fácil utilização, misturando narrativas, 
números e gráficos.

Restrito Cochrane Library 
Referenciais com resumos , 

Obras de Referência , Outras 
Fontes 

The Cochrane Library é uma plataforma de acesso aos textos completos das revisões sistemáticas publicadas pela sociedade Cochrane Society 
composta por dois bancos de dados listados mais abaixo:
1 – Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR): É o principal recurso para revisões sistemáticas na área da saúde. O CDSR inclui revisões 
sistemáticas e protocolos para comentários, bem como editoriais.
2 – Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL): É uma fonte altamente concentrada de relatórios de estudos randomizados, 
incluídos independentemente da língua ou data de publicação. A maioria dos registros centrais é feito a partir de bancos de dados bibliográficos 
(principalmente Pubmed, Medline e Embase), mas os registros também são derivados de outras fontes publicadas e não publicadas, incluindo 
ClinicalTrials.gov e a Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos da OMS. Além de detalhes bibliográficos (autor, de origem, ano, etc.) 
registos centrais, muitas vezes incluem resumos de artigos.

Livre Cognitive Sciences Eprint Archive : CogPrints 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 
CogPrints é um Repositório de auto-arquivamento de documentos em texto completo em áreas pertinentes ao estudo da cognição

Livre
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) - 
CEPALSTAT 

Estatísticas 
Fornece acesso a bases de dados estatísticos sistematizados pela CEPAL das áreas econômicas, sociais, e de meio ambiente da América latina e 
Caribe.

Livre Copernicus.org: Open Access Journals 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

Trata-se de uma editora dedicada a promover a ciência por meio da organização de anais de congressos e apresentações em todo o mundo por 
meio da publicação em periódicos de acesso aberto com revisão por pares de alto impacto, apoiando associações no cumprimento de suas 
tarefas e desenvolvendo soluções de software para atingir esses objetivos.
Desta forma oferece uma coleção de 42 títulos de periódicos na área de Agronomia, Astronomia,Biotecnologia, Ciências Ambientais, Ecologia, 
Engenharia Mecânica e de Minas, Física, Geociências, Meteorologia, Oceanografia e Zoologia.
Possui parceria com a Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), é parte do Consortium for a Transparent Transition to Open Access 
(TTOA), participa da Leibniz Association's Open Access Publishing Fundation e é membro participante da iniciativa ORCID

Restrito Crop Protection Compendium (CABI Publishing) Obras de Referência 

Reúne uma gama de conhecimentos obtidos de especialistas sobre todos os aspectos da proteção de plantas, incluindo:
* doenças
* plantas daninhas
* pragas e inimigos naturais
que ocorrem em cerca de dez mil espécies de plantas cultivadas.
Oferece texto e ilustração sobre milhares de pragas, doenças, plantas daninhas, espécies invasoras e inimigos naturais de importância regional ou 
mundial, bem como mapa de distribuição geográfica.
Possui um sistema de hiperlinks que permite ligações dinâmicas em tempo real.

Livre CrossRef Search Referenciais com resumos 
CrossRef Search facilita a busca na web por textos publicados em revistas de editoras com conteúdos acadêmicos e de pesquisa. Os termos de 
busca serão pesquisados nos campos de título, autor, assunto, resumo e no texto completo aumentando a possibilidade de recuperar informação 
relevante. O acesso ao texto completo estará condicionado ao acesso livre ou à assinatura da revista

Livre Crystallography Open Database - COD (BDEC) Obras de Referência 

A COD é uma base de dados de acesso livre na área de estruturas cristalinas, excluindo biopolímeros, e é coordenada por pesquisadores com 
experiência em bases de dados e design de software baseado em software livre com o objetivo de manter a base, realizar a avaliação de dados e 
cálculos, navegação e recuperação destes dados. A comunidade científica alimenta a base inserindo dados de suas pesquisas na base. É possível 
contribuir com dados para essa base.

Livre CWTS Leiden Ranking Estatísticas 

O CWTS Leiden Ranking 2017 oferece conhecimento primordial para a performance científica de mais de 900 das maiores universidades em todo 
o mundo. Um detalhado conjunto de indicadores bibliométricos oferece estatísticas sobre o impacto científico das universidades e sobre o 
envolvimento das universidades na colaboração científica.
O objetivo é enfatizar a importância de ter uma perspectiva multidimensional da performance das universidades, no Leiden Ranking as 
universidades são ordenadas por padrão no tamanho da produção de suas publicações.

Livre Cybertesis : Tesis Electrónicas en Línea Teses e Dissertações Universidad de Chile. Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas

Livre DataCite Search 
Ferramenta de Busca , Outras 

Fontes 

O DataCite reúne metadados para cada DOI atribuído a um objeto. Os metadados são usados   para um grande índice de dados de pesquisa que 
podem ser consultados diretamente para encontrar dados, obter estatísticas e explorar conexões. Todos os metadados estão livres para acessar e 
revisar.
Para mostrar e expor os metadados reunidos, o DataCite fornece uma interface de pesquisa integrada, onde é possível pesquisar, filtrar e extrair 
todos os detalhes de uma coleção de registros.

Livre Dicionário de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) Obras de Referência 

  Este dicionário é composto por 181 verbetes, o leitor encontrará mais do que apenas a mera descrição de significado das palavras. Diferente de 
uma peça convencional, o Dicionário de ATS contém a significação do termo e, ainda, uma breve explicação contextual, envolvendo conceito do 
termo e buscando promover o entendimento sobre sua utilidade e aplicação na atividade de pesquisa e na escrita científica, através de sínteses 
explicativas e ilustrações gráficas.

Livre Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro - DHBB Obras de Referência 
Obra de referência pioneira e única em seu gênero no Brasil, o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro representa um grande esforço para não 
deixar sem resposta as perguntas do pesquisador acadêmico e do público em geral acerca da História Política Contemporânea Brasileira, de 1930 
aos nossos dias, com seus principais personagens, eventos, conceitos e instituições, tratados em cerca de 7.500 verbetes

Livre Directory of Open Access Journals - DOAJ 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

Diretório de revistas eletrônicas de acesso aberto (open access), mantido pela Lund University Libraries na Suécia.
Permite o acceso gratuito a revistas científicas e acadêmicas de qualidade.
Também podem ser realizadas buscas por artigo de periódico.

Livre Directory of Open Access Repositories : OpenDOAR 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints , Repositórios 
Institucionais 

O OpenDOAR foi lançado em 2005, inicialmente desenvolvido como uma colaboração entre a Universidade de Nottingham e a Universidade de 
Lund, lar do DOAJ. O financiamento foi fornecido pelo OSI, JISC, SPARC Europe e CURL.
O OpenDOAR é um diretório de repositórios acadêmicos de acesso aberto. Permite a identificação, navegação e pesquisa por repositórios 
baseado na categorização por características, como a localização, software ou tipo de material mantido.
O OpenDOAR optou por coletar e fornecer informações apenas em sites que adotam totalmente o conceito de acesso aberto a recursos 
completos de texto que são úteis para pesquisadores acadêmicos. Assim, os sites em que qualquer forma de controle de acesso impede o acesso 
imediato não são incluídos: da mesma forma, os sites que consistem apenas em registros de metadados também são recusados.



Livre Dissonline.de : Digitalen Dissertationen im Internet Teses e Dissertações 

A página da Biblioteca Nacional Alemã abriga a maior coleção nacional de dissertações online na Europa. Desde 1998, a Biblioteca Nacional da 
Alemanha vem coletando dissertações e páginas online, e suas participações cresceram até mais de 120.000 documentos.
As dissertações on-line podem ser encontradas como parte da coleção DNB , além de dissertações de impressão tradicionais e outras publicações 
universitárias on-line , bem como literatura científica em geral. O catálogo DNB oferece opções de pesquisa versáteis que são constantemente 
otimizadas e desenvolvidas. A pesquisa de texto completo em breve estará disponível aqui para todas as publicações on - line gratuitas .

Livre DOAB: Directory of Open Access Books Livros 

O Directory of Open Access Books (DOAB) é um serviço da Fundação OAPEN. A Fundação OAPEN é uma iniciativa internacional dedicada ao 
Acesso Aberto de publicações do tipo monografia, localizado na Biblioteca Nacional de Haia e é desenvolvido pela mesma equipe responsável 
pelo DOAJ (de periódicos).
O principal objetivo do DOAB é ampliar a descoberta de livros de acesso aberto.
O diretório é aberto a todos editores que publicam obras acadêmicas, com revisões de pares em acesso aberto e de acordo com normas e 
padrões acadêmicos. Todos os livros do DOAB estão disponíveis nos formatos Dublin Core oai_dc e MARCXML.

Livre DrugBank 
Obras de Referência , 
Ferramenta de Busca 

A base de dados DrugBank é um recurso de Bioinformática e Quimioinformática que combina dados detalhados de medicamentos com 
informações abrangentes sobre os objetivos dos medicamentos.

Livre Dryad Digital Repository 
Outras Fontes , Arquivos 

Abertos e Redes de e-prints , 
Ferramenta de Busca 

O Dryad Digital Repository é um recurso com curadoria que torna os dados subjacentes a publicações científicas detectáveis, reutilizáveis   e 
citáveis. O Dryad tem como propósito geral fornecer um espaço para uma grande diversidade de tipos de dados.

A visão da Dryad é promover um mundo onde os dados da pesquisa estão abertamente disponíveis, integrados à literatura acadêmica e 
rotineiramente reutilizados para criar conhecimento.

Nossa missão é fornecer infra-estrutura e promover a reutilização de dados subjacentes à literatura acadêmica.

Dryad é governado por uma organização de membros sem fins lucrativos. A associação é aberta a qualquer organização interessadas, incluindo, 
entre outras, revistas, sociedades científicas, editores, instituições de pesquisa, bibliotecas e organizações de financiamento.

Os editores são encorajados a facilitar o arquivamento de dados coordenando a submissão de manuscritos com a apresentação de dados para a 
Dryad.

Dryad originou-se de uma iniciativa entre um grupo de revistas líderes e sociedades científicas em biologia evolutiva e ecologia para adotar uma 
política conjunta de arquivamento de dados (JDAP) para suas publicações e o reconhecimento de uma infra-estrutura de dados sustentável, de 
responsabilidade comunitária, fácil de usar e necessária para apoiar tal política.

Livre Earth and Space Index (AGU) 
Referenciais com resumos , 

Textos completos , Livros 
Earth and Space Index (EASI) contains citations with index terms for all journal articles, books, and other documents published by AGU. Coverage 
is from 1988 to present, a total of over 70,000 records. Searches can be entered as natural language or Boolean expressions.

Livre EDUCARE - Ecossistema Digital Educacional da Fiocruz Outras Fontes 

Um espaço de colaboração, criação e diálogo, que integra as diferentes etapas do ciclo de vida dos Recursos Educacionais (produção, gestão, 
compartilhamento, recuperação, rastreabilidade e avaliação). Na Plataforma é possível acessar os recursos educacionais produzidos pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), como aulas, cursos completos, vídeos, áudios, apresentações, jogos e outros. Além dos recursos educacionais 
produzidos pela Fiocruz, o acervo é composto de recursos educacionais de parceiros institucionais através de diferentes redes, tais como Campus 
Virtual de Saúde Pública - CVSP/OPAS, Universidade Aberta do SUS - UNASUS/MS e BIREME/OPAS. A plataforma permite ainda criar recursos e 
compartilhar em redes sociais, sendo de grande utilidade a docentes e discentes em suas pesquisas e aulas.

Livre
Eigenfactor.org - ranking and mapping scientific 
knowledge 

Estatísticas 

Eigenfactor.org® é um projeto de pesquisa acadêmico co-fundado por Jevin West e Carl Bergstrom e patrocinado pelo Latoratório Bergstrom do 
Departamento de Biologia da Universidade de Washington.
O objetivo do projeto é usar os recentes avanços da análise de redes e teoria da informação para desenvolver novos métodos para avaliar a 
influência de periódicos acadêmicos e mapear a estrutura de pesquisa acadêmica.
O projeto está comprometido em disseminar amplamente os resultados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, enquanto respeita a 
confidencialidade das fontes de dados utilizadas.
O Eigenfactor considera a medida de importância total do jornal para a comunidade científica e como outros fatores, o Eigenfactor de um 
periódico duplica quando o mesmo dobra de tamanho. Assim, um grande periódico que publica mais de 6.000 artigos anualmente, terá uma 
pontuação Eigenfactor extremamente alta simplesmente com base em seu tamanho.
A pontuação Eigenfactor é dimensionada de modo que a soma das pontuações Eigenfactor de todos os periódicos listados no Journal Citation 
Reports de Thomson (JCR) seja de 100. Em 2006, a revista Nature teve a maior pontuação Eigenfactor, com uma pontuação de 1.992. Os 
principais periódicos, com classificação Eigenfactor, possuem pontuações Eigenfactor acima de 0,01.

Restrito Eighteenth Century Online - ECCO (Gale) Livros 
Livros, ensaios, panfletos e outros documentos digitalizados que foram publicados no século 18 nos campos de história, literatura, religião, 
direito, belas artes, ciências e outros temas correlatos.

Livre
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) = Electronic 
Journals Library 

Sites com periódicos de 
acesso gratuito 

A Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Biblioteca de periódicos eletrônicos) oferece uma utilização eficaz de revistas científicas e acadêmicas 
publicando artigos em texto completo na internet.
Este serviço foi desenvolvido na Universitätsbibliothek-Regensburg (Biblioteca Universitária de Regensburg) em cooperação com a 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München (Biblioteca Universitária da Universidade Técnica de Munique).

Livre EMBASE (Elsevier) Referenciais com resumos 

A base de dados Embase é considerada referência na área de respostas biomédicas e farmacológicas. Em seu website são apresentados os 
benefícios que a utilização da ferramenta traz nas áreas de: medicina baseada em evidências, onde contribui para a tomada de decisões clínicas 
baseadas em evidências, melhorando os resultados dos pacientes, aumentando a descoberta de evidências biomédicas e fornecendo 
informações biomédicas abrangentes e atualizadas; na área de farmacovigilância, onde contribui no monitoramento da literatura da área; na 
área de desenvolvimento de dispositivos médicos e vigilância pós-comercialização, onde contribui nas etapas de desenvolvimento de dispositivos 
médicos com informações biomédicas de alta qualidade, que vai do conceito e design até a vigilância pós comercialização; no desenvolvimento de 
medicamentos, onde contribui na descoberta de relações entre drogas, doenças e interações medicamentosas, fornecendo informações 
biomédicas críticas para o desenvolvimento, reposicionamento e segurança de medicamentos.
A base proporciona estudos de revisão sistemática e integrativa, diretrizes e protocolos clínicos, avaliação de tecnologias em saúde. Todo o 
processo de revisões sistemáticas e integrativas é delineado por diretrizes reconhecidas internacionalmente. Inclui também mais de 2,3 milhões 
de resumos de artigos de conferências desde 2009. Com atualização diária e a inclusão anual de mais de 1,5 milhão de artigos, possui Contudo, 
um recurso diferenciado da Embase é a PICO Search, que permite a busca com base nos aspectos da estratégia PICO (Paciente, Intervenção, 
Comparação e Outcome [desfecho]), metodologia utilizada na prática baseada em evidências (PBE).

Livre
Embrapa. Repositório Acesso Livre à Informação Científica 
- ALICE

Repositórios Institucionais 

O Repositório Acesso Livre à Informação Científica da Embrapa (Alice) destina-se a reunir, organizar, armazenar, preservar e disseminar, na 
íntegra, informações científicas produzidas por pesquisadores da Embrapa e editadas em capítulos de livros, artigos em periódicos indexados, 
artigos em anais de congressos, teses e dissertações, notas técnicas, entre outros. Por usar tecnologias padronizadas adotadas também pela 
comunidade científica mundial, é interoperável com os demais sistemas de acesso aberto, e, por isso, integra uma rede global de informação 
científica. Assim, além de poder contribuir direta e automaticamente para o aumento do impacto dos resultados de pesquisa, contribuirá 
também para uma maior visibilidade da Embrapa e de seus pesquisadores.

Restrito Emerald Insight Textos completos 

 Emerald Group Publishing é uma editora acadêmica de revistas e livros fundada em 1967, com a missão de apoiar a pesquisa, dentro das áreas 
Multidisciplinar, Engenharias, Ciências da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, atuando também nas áreas de saúde, assistência social, educação e 
engenharia.
Suas coleções passam por rigorosos processos de avaliação, nas quais adota-se o sistema de revisão por pares duplo-cego, proporcionando uma 
isenção maior no processo editorial, e contabilizam atualmente 247 títulos. Os conteúdos estão disponíveis numa plataforma web com interface 
intuitiva, permitindo operar buscas com o uso dos seguintes recursos: acesso rápido a artigos, capítulos e estudos de casos pesquisando por 
palavras; visualização dos conteúdos por coleções, onde é possível selecionar o tipo do conteúdo, entre outros. Há ainda, a área de suporte para 
esclarecimento de dúvidas e solicitação de materiais e/ou treinamentos, bem como o oferecimento de áreas diferentes para bibliotecários, 
alunos, professores, autores e pesquisadores.
O acesso a este conteúdo pode ser feito a partir da opção Buscar Base ou Buscar Periódico, diretamente pelo Título ou ISSN.

Livre ENACT - Energy Access Interactive Tool (IIASA) Estatísticas 
 ENACT é uma ferramenta intera va de análise de cenário baseada na web, a qual permite a avaliação de polí cas de acesso à energia. Ela é 
utilizada para visualizar os custos e benefícios de cada política. A ferramenta foi desenvolvida no International Institute for Applied Systems 
Analysis – IIASA.

Restrito
Encyclopedia of Social Measurement (Elsevier) Icon: 
assinado 

Obras de Referência 

A Encyclopedia of Social Measurement (enciclopédia de medição social) captura os dados, técnicas, teorias, desenhos, aplicativos, histórias e 
implicações de atribuir valores numéricos aos fenômenos sociais. Respondendo a demandas crescentes por descrições transdisciplinares de 
técnicas quantitativas e qualitativas, medição, amostragem e métodos estatísticos, aumentará a proficiência de todos que coletam e analisam 
dados. Abrange todas as principais disciplinas de ciências sociais e apresenta um resumo abrangente de estruturas observacionais e modelos 
matemáticos. Oferece também ferramentas, informações básicas, métodos qualitativos e diretrizes para a estruturação do processo de pesquisa.



Livre Energy and Carbon Emissions Inventories Database (IIASA) Estatísticas 
The Energy and Carbon Emissions Inventory é uma base de dados que fornece informação sobre o uso de energia, emissões de carbono, e 
resultados da intensidade de energia e carbono do mundo e dos 27 países considerados como os maiores emissores de carbono (representando 
cerca de 80 % das emissões globais).

Livre Energy Citations Database (OSTI) 
Referenciais com resumos , 

Textos completos 

A Energy Citations Database contém registros bibliográficos sobre energia e informação técnica e científica relacionada à energia do 
Departamento de Energia (DOE) e de agências antecessoras, da Energy Research & Development Administration (ERDA) e da Atomic Energy 
Commission (AEC). A base de dados fornece acesso a citações publicamente disponíveis do DOE a partir de 1948 até o presente, com o 
crescimento contínuo por meio de atualizações regulares.

Livre
Energy Files : Energy Science and Technology Virtual 
Library 

Arquivos Abertos e Redes de 
e-prints 

EnergyFiles é uma biblioteca virtual para acesso a bases de dados em ciência e tecnologia e Web sites, fornecendo informações, ferramentas e 
tecnologias relevantes para o Departamento de Energia (DOE), com ênfase na ciências físicas.

Livre EPIC - Environmental Policy Integrated Model (IIASA) Outras Fontes 
EPIC é usado para comparar os sistemas terrestres e aqueles de gestão florestal e seus efeitos sobre indicadores ambientais como disponibilidade 
de água, nitrogênio e níveis de fósforo no solo, e as emissões de gases de efeito estufa.

Livre
E-Print Network : Research Communications for Scientists 
and Engineers 

Arquivos Abertos e Redes de 
e-prints 

Rede integrada de redes de informação científica e técnica criada por cientistas e engenheiros atuantes na pesquisa em seus respectivos campos.

Livre ERIC  - Educational Resources Information Center
Referenciais com resumos , 

Textos completos 

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.

Livre E-Scholarship Livros 
Coleção de livros eletrônicos de editoras acadêmicas. O acesso integral à coleção é restrito à comunidade da Universidade da Califórnia, embora 
uma porcentagem esteja disponível ao público por acesso livre.

Livre esp@cenet (European Patent Office) Patentes 

Base de dados desenvolvida pelo European Patent Office-EPO, oferece informações sobre patentes e outras invenções, disponíveis para os 
Examinadores da OPE/EPO.
Inclui também os pedidos mais recentes de patentes dos Países membros da OPE/EPO, dispondo de mais de um milhão e meio de dados 
bibliográficos e milhares de imagens.

Livre European Library Outras Fontes 
Faculta acesso aos catálogos das bibliotecas nacionais europeias. Os recursos acessados podem ser tanto digitais (livros, cartazes, mapas, 
gravações sonoras, vídeos) quanto referências bibliográficas. Texto completo de obras em domínio público.

Livre Europeana: The cultural collections of Europe 
Textos completos , Arquivos 
Abertos e Redes de e-prints 

 A Europeana permite que as pessoas possam explorar os recursos digitais de museus, bibliotecas, arquivos e coleções audiovisuais da Europa. 
Promove oportunidades de descoberta e de rede em um espaço multilingue onde os usuários podem participar, compartilhar e serem inspirados 
pela rica diversidade do patrimônio cultural e científico da Europa.
Oferece acesso a livros, manuscritos, pinturas, filmes, peças de museu e registros de arquivos que foram digitalizados sobre a cultura européia. 
Também permite a colaboração de bibliotecários, curadores, arquivistas e indústrias da área.

Livre
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP). Bib. Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) - Teses e dissertações

Livre Faculdades EST. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Teses e Dissertações Faculdades EST - Teses e dissertações

Restrito FDI – World Dental Federation Textos completos Oferece informações na área de Ciências da Saúde, com ênfase em Odontologia.

Livre Flora Brasiliensis Obras de Referência 
 A Flora brasiliensis foi produzida entre 1840 e 1906 pelos editores Carl Friedrich Philipp von Mar us, August Wilhelm Eichler e Ignatz Urban, com 
a participação de 65 especialistas de vários países. Contém tratamentos taxonômicos de 22.767 espécies, a maioria de angiospermas brasileiras, 
reunidos em 15 volumes, divididos em 40 partes, com um total de 10.367 páginas.

Restrito Forestry Compendium (CABI Publishing) Obras de Referência 

É uma enciclopédia multimídia e dinâmica sobre o conhecimento global relativo à silvicultura, incluindo mais de 20.000 espécies de interesse 
florestal. Cobre as áreas tropicais, subtropicais, temperadas e boreais. É uma ferramenta de referência com informações sobre variedades 
existentes, incluindo ensaios de plantio, sistemas agroflorestais e floresta natural. Oferece também informações detalhadas sobre taxonomia, 
clima, solo, pragas, doenças e plantas daninhas; hospedeiros e sua distribuição, biologia e ecologia, meios de circulação e dispersão, inimigos 
naturais. Inclui, ainda, dados estatísticos da FAO sobre uso da terra e florestas bem como dados do USDA-FAS sobre produção, importação e 
exportação.

Livre Free Medical Journals 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 
Coleção de periódicos de acesso aberto da área médica.

Livre Freebooks4doctors! Livros Criada para promover o acesso livre a livros médicos na Internet. Estão disponíveis publicações em todas as áreas médicas e em vários idiomas.

Restrito FSTA - Food Science and Technology Abstracts (EBSCO) Referenciais com resumos 

A Food Science and Technology Abstracts - FSTA with Full Text, possibilita o acesso a base de dados bibliográfica e disponibiliza o texto completo 
de parte do conteúdo indexado na base.
A FSTA é uma base de dados especializada em ciência de alimentos, tecnologia e nutrição, cobrindo aspectos de pesquisa pura e aplicada nessas e 
em outras áreas relacionadas a alimentos. Os conteúdos indexados nela abrangem o ciclo completo de fabricação de alimentos, desde a pesquisa 
inicial de mercado até a embalagem final. Os assuntos abordados incluem todas as principais commodities na indústria de alimentos e bebidas, 
ciências aplicadas e puras relacionadas, alimentos para animais, biotecnologia, microbiologia, segurança alimentar, aditivos, nutrição, psicologia 
alimentar, economia alimentar, embalagem entre outros tópicos.
Com mais de 1.400.000 registros indexados, a FSTA indexa periódicos, livros, publicações comerciais, revisões, atas de conferências, relatórios, 
patentes e normas. Tais fontes de informação são provenientes de mais de 60 países, os quais totalizam mais de 29 idiomas, com período de 
cobertura desde 1969. Atualizado semanalmente, seus registros são indexados no Tesaurus, que contém mais de 12.000 palavras-chave de 
ciência alimentar, com curadoria e estruturação em hierarquias centradas em alimentos, facilitando a navegação e descoberta do conteúdo 
indexado na base de dados.

Restrito Fuel and Energy Abstracts (Elsevier) Referenciais com resumos 

Oferece a acesso a literatura internacional sobre combustível e energia no que se refere aos aspectos científicos, técnicos, econômicos e políticas 
de combustível e energia. Indexa relatórios, monografias, anais de conferências e análises estatísticas. Abrange os combustíveis sólidos, 
combustíveis líquidos e gasosos; combustível de petróleo, combustíveis nucleares, fornecimento de energia elétrica e utilização de fontes 
alternativas; processo de aquecimento, refratários/cerâmica, aquecimento e refrigeração, bombas de calor, ciência e tecnologia de combustível, 
conversão de energia e reciclagem.

Livre
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). Cent. de Doc. e Inf. Bib Vir tual

Outras Fontes 
 A Biblioteca Virtual/FAPESP promove o acesso a informação referencial da produção cien fica e tecnológica gerada com apoio financeiro da 
FAPESP e/ou com sua participação. Integra o Portal da FAPESP, que reúne diversos serviços destinados à área de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Livre
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Escola de Pós-Grad. em 
Economia (EPGE). Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Fundação Getulio Vargas (FGV). Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) - Teses e dissertações

Livre Fundação Getúlio Vargas (FGV). Repositório Digital Repositórios Institucionais 

O Repositório Digital FGV é um dos canais digitais de pesquisa da Biblioteca Digital FGV, cujo papel principal é indexar, preservar e compartilhar 
imagens, artigos, teses, dissertações, vídeos, relatórios de pesquisa e bancos de dados. Ele é o ambiente virtual que concentra a produção 
acadêmica da FGV em um único local e tem como papel central a preservação e a disseminação da memória e identidade institucional. O acesso a 
todos os documentos aqui indexados é livre.

Livre Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Portal de Periódicos
Textos completos , 

Ferramenta de Busca , 
Repositórios Institucionais 

Portal de integração das revistas científicas editadas pela Fiocruz na qual é possível localizar artigos, notícias, entrevistas, vídeos e infográficos 
com base na produção científica em saúde.
Reúne 7 periódicos a saber: Cadernos de Saúde Pública; História, Ciências, Saúde - Manguinhos; Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; Revista 
Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde; Revista Fitos; Trabalho, Educação e Saúde; e Vigilância Sanitária em Debate: 
Sociedade, Ciência e Tecnologia.

Livre Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Teses Teses e Dissertações Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - Teses e dissertações

Livre
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). 
Biblioteca Digital da FURB

Teses e Dissertações Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Biblioteca Digital da FURB

Restrito G4M - Global Forest Model (IIASA) Outras Fontes G4M é um modelo que compara a renda gerada pelo uso da terra com a cultura agrícola, a de biocombustível e a silvicultura.

Livre GAEZ - Global Agro-ecological Zones (IIASA) Outras Fontes 
O sistema GAEZ, Global Agro-ecological Zones, proporciona informações abrangentes para o planejamento do uso racional da terra, do uso da 
água e decisões visando à segurança alimentar e desenvolvimento agrícola.

Livre
GAINS - Greenhouse Gas - Air Pollution Interactions and 
Synergies (IIASA) 

Outras Fontes 
O modelo GAINS é uma ferramenta científica para combater a poluição atmosférica e as alterações climáticas, simultaneamente. Explora 
estratégias de baixo custo para o controle da qualidade do ar local e regional, bem como gases de efeito estufa, com o objetivo de maximizar os 
benefícios em todas as escalas. É aplicada em 165 regiões, incluindo 48 países europeus e 46 províncias e estados na China e na Índia.

Restrito Gale - Academic OneFile Textos completos 

A Academic OneFile é uma base de dados dirigida a bibliotecas acadêmicas, com diversos tipos de documentos revisados por pares. Abrange 
cerca de 18.500 títulos, sendo 9.150 em texto completo. A base cobre variados assuntos relacionados às disciplinas Biologia, Química, Justiça 
Criminal, Economia, Ciências Ambientais, História, Marketing, Ciência Política, Psicologia, entre outros. A disponibilidade de referências e texto 
completo varia desde 1905 até o presente.



Livre Gale Primary Sources Ferramenta de Busca 

Primary Sources é uma plataforma da Gale Cengage que permite a busca integrada em diversas coleções de documentos digitalizados com valor 
histórico publicados em séculos passados e em diferentes regiões do mundo. Os tipos de documentos presentes incluem monografias, 
manuscritos, notícias, fotografias, mapas, entre outros. Por meio da plataforma é possível pesquisar pelas seguintes coleções: Archives Unbound, 
Financial Times Historical Archive, Liberty Magazine Historical ARchive (1924-1950), Nineteenth Century Collections Online, Picture Post Historical 
Archive, Sabin Americana (1500-1926), The Economist Historical Archive (1843-2014), The Listener Historical Archive (1929-1991), The Making of 
the Modern World, The Sunday Times Digital Archive (1822-2006), The Times Digital Archive.

Restrito
Gale Virtual Reference Library - ebook (Gale Group / 
InfoTrac) 

Livros 
 Livros da Cengage Learning de diversos temas como artes, negócios, educação, meio ambiente, história, leis, literatura, medicina, ciência, ciências 
sociais, tecnologia, entre outros. Há títulos disponíveis em língua portuguesa.

Livre GDF - Global Development Finance Estatísticas 

 Contém dados esta s cos financeiros de 134 países e grupos de países.
Os mais de 200 indicadores incluem dívidas externa e estoques, taxas de débitos, termos e impostos definidos por meio de novos acordos, taxa 
de câmbio para dívidas de longo-prazo, reestruturação de débitos, e projeções desde 1970 à 2016, quando disponível.
As telas de seleção dos dados são intuitivas e fáceis de usar, os resultados podem ser colocados em escala, indexados de acordo com um ano 
específico e até visualizados por alteração de porcentagem.
Os dados obtidos podem ser exportados também em formatos padrão como Excel.
A GDF é atualizada uma vez ao ano.

Livre GEM - Global Economic Monitor Estatísticas 

A mais recente base de dados do Banco Mundial, é um portal eletrônico direcionado à análise das atuais tendências econômicas bem como dos 
indicadores econômicos e financeiros.
A GEM fornece análises recem atualizadas sobre as condições econômicas globais, incluindo relatórios diários focados em eventos relevantes, 
acesso direto a conjunto de dados mais acessados, previsões de preços de commodities e aos principais indicadores macroeconômicos de mais de 
130 países.

Livre German Medical Science : GMS 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 
Revistas eletrônicas da Association of the Scientific Medical Societies in Germany (AWMF) e associações membro individuais, contendo artigos 
científicos e pesquisas originais revisados por pares.

Livre Global Energy Assessment Scenario Database (IIASA) Estatísticas 
The Global Energy Assessment database fornece informações quantitativas detalhadas para 41 vias simultaneamente para efetuar o acesso 
universal à energia para as populações pobres, reduzir a poluição do ar, limitar as alterações climáticas e melhorar a segurança energética em 
todas as partes do mundo.

Livre GLOBIOM - Global Biosphere Management Model (IIASA) Outras Fontes 
GLOBIOM analisa a competição pelo uso da terra entre a agricultura, silvicultura e bioenergia, que são os principais setores de produção 
terrestres. Versões nacionais de GLOBIOM foram desenvolvidas com parceiros locais para o Brasil, Canadá, Bacia do Congo e Indonésia.

Livre Google Patents Patentes 
Como parte da missão do Google de organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil, estamos constantemente 
trabalhando para expandir a diversidade dos conteúdos que disponibilizamos aos nossos usuários. Com o Google Patent Search, agora você pode 
pesquisar o texto completo das patentes dos EUA e as patentes que lhe interessam.

Livre Google Scholar Ferramenta de Busca 
Possibilita a pesquisa na literatura internacional publicada nos mais variados formatos: artigos revisados por especialistas (peer-rewiewed), teses, 
livros, artigos de periódicos, arquivos de pré-publicações (Pre-prints), trabalhos completos e resumos apresentados em reuniões científicas, bem 
como informações sobre organizações profissionais, universidades e outras entidades acadêmicas.

Livre
GUAIACA - Repositório Institucional da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel)

Repositórios Institucionais GUAIACA - Repositório Institucional da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Livre Handbook of Latin American Studies : HLAS Online Referenciais com resumos Referenciais com resumos

Restrito Highwire Press Textos completos Estão disponíveis publicações de universidades e de sociedades científicas com ênfase nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.

Livre HighWire: Free Online Full Text Articles 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

 Mais de 1,3 milhão de ar gos de livre acesso.
Inclui coleções completos de livre acesso, periódicos com acesso liberado durante períodos de demonstração (trial) e periódicos com coleções 
retrospectivas de acesso livre.

Livre HOMEOINDEX : Bibliografia Brasileira de Homeopatia Referenciais com resumos 

Livre HWSD - Harmonized World Soil Database (IIASA) Outras Fontes 
HWSD é uma base de dados global, enquadrada dentro de um Sistema de Informação Geográfica (GIS), que contém informações atualizadas 
sobre os recursos do solo.

Livre Hyper Article en Ligne : HAL 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 
O HAL é um Open Archive multidisciplinar destinado ao depósito e divulgação dos artigos científicos publicados ou não, e de teses emanadas de 
instituições de ensino e de pesquisa franceses ou estrangeiros e de laboratórios públicos ou privados.

Livre IIASA PURE Repositórios Institucionais 
  IIASA PURE é o repositório de publicações da Interna onal Ins tute of Applied Systems Analysis (IIASA), provido pelo Departamento de 
Comunicação, Biblioteca e Midia da IIASA.

Livre Images from the History of Medicine Outras Fontes 
Esta fonte fornece acesso a milhares de imagens e fotografias da coleção da History of Medicine Division (HMD) da U.S. National Library of 
Medicine (NLM). A coleção inclui retratos, fotografias, caricaturas, paisagens e artes gráficas em variadas mídias, ilustrando os aspectos sociais e 
históricos da medicina.

Restrito Incites Journal Citation Reports - JCR (Clarivate Analytics) Estatísticas 

A base InCites Journal Citation Reports (JCR) modulada pela plataforma da Clarivate Analytics, permite a você avaliar e comparar periódicos 
usando dados de citação obtidos de aproximadamente 12.000 publicações técnicas e acadêmicas e anais de congressos de mais de 3.300 editoras 
em mais de 60 países.
O JCR é a única fonte de dados de citações de periódicos, incluindo publicações virtuais de todas as áreas da ciência, tecnologia e ciências sociais.
A partir do JCR é possível:
- Focar nas categorias de assunto desejadas, permitindo uma revisão em títulos de periódicos e indicadores chave em cada categoria;
- comparar múltiplos periódicos baseados em indicadores selecionados;
- Avaliar o desempenho dos periódicos nos quais você ou sua instituição tem publicado pesquisas;
- Reconhecer periódicos que estão em voga em categorias de pesquisa chave;
- Identificar periódicos ideiais para publicar pesquisas em desenvolvimento.
A partir desta nova plataforma é possível criar gráficos e visualizar relações baseados em filtros disponíveis na plataforma.

Livre Index Psi Periódicos : IndexPsi Referenciais com resumos 
Base de dados que reúne a literatura técnico-científica em Psicologia publicada em revistas, com acesso ao texto completo quando disponível em 
um portal reconhecido com mais de 36.000 itens.
É mantida pela Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia– ReBAP e coordenada pela Biblioteca Virtual de Psicologia do Brasil.

Livre Informação Tecnológica em Agricultura : Infoteca-e Repositórios Institucionais 

O serviço Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e) dá acesso a informações sobre tecnologias produzidas pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária . Os conteúdos são editados em forma de cartilhas, livros, programas de rádio e de televisão, com linguagem adaptada de 
modo que produtores rurais, extensionistas, técnicos agrícolas, estudantes e professores de escolas rurais possam assimilá-los com maior 
facilidade, e, assim, apropriarem-se de tecnologias geradas pela Embrapa.

Restrito INFORMS PubsOnline Textos completos 

  O Portal de Periódicos da CAPES disponibiliza a base Ins tute For Opera ons Research and the Management Sciences (INFORMS), um recurso que 
oferece o conteúdo em texto completo de 13 periódicos, cujo período de cobertura varia de 1998 até o presente.
O Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) tem por objetivo liderar o desenvolvimento, divulgação e 
implementação de conhecimento e promover melhores práticas e avanços em pesquisa e tecnologias básicas e aplicadas em pesquisa 
operacional, ciência de gestão (ou Administração), análises e métodos para melhorar processos operacionais, tomada de decisão, e resultados 
através de uma série de publicações com alto índice de citação, conferências, competições, comunidades de networking e serviços de 
desenvolvimento profissional.
A coleção é formada por periódicos diversificados que auxiliam na tomada de decisão no campo aplicado e também teórico, abrange temas como 
aplicação das tecnologias da informação às organizações humanas, análise de decisão organizacional, gerencial e individual com perspectivas 
normativas e descritivas, pesquisas e trabalhos que englobam teorias, métodos e experiências, práticas operacionais em organizações, sistemas 
de informação, finanças, pesquisas quantitativas empíricas e teóricas em marketing, educação, qualidade, empreendedorismo, inovação, 
fundamentos matemáticos e computacionais nas áreas de otimização contínua, estocástica, programação matemática, programação dinâmica, 
metodologia de simulação, controle e adaptação, redes e teoria dos jogos.

Livre Inmetro. Acervo Digital
Repositórios Institucionais , 

Textos completos 

O Acervo Digital do Inmetro é um portal de acesso às coleções digitais de documentos, gerados no âmbito do Inmetro, desenvolvido para ampliar 
o acesso e proporcionar maior visibilidade da produção intelectual da instituição.
Seu objetivo é coletar, organizar, preservar e disponibilizar a produção científica/tecnológica da instituição, gerando estatísticas, indicadores e 
contribuindo para a gestão do conhecimento.

Livre Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Estatísticas 
Fundação pública da administração federal brasileira, o IBGE divulga informações estatísticas produzidas pelo IBGE e outros órgãos públicos. 
Essas informações abrangem os principais indicadores sociais, econômicos e populacionais do País.

Livre
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT). Repositório Institucional Di 

Repositórios Institucionais 
O Repositório Institucional Digital do IBICT (RIDI), disponibiliza um acervo crescente das publicações científicas produzidas no Instituto. O principal 
objetivo do RIDI é armazenar, preservar, divulgar, dar acesso à produção intelectual do IBICT, proporcionando uma maior visibilidade e 
maximizando os impactos da pesquisa como parte do movimento pelo Acesso Livre à informação.



Livre
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Biblioteca 
Digital

Repositórios Institucionais 

O acervo da Biblioteca Digital do IDP reúne os documentos decorrentes das suas atividades culturais, técnicas e científicas, bem com a produção 
doutrinária dos seus discentes e docentes consubstanciada nas monografias de graduação e especialização, dissertações de mestrado, relatórios 
técnicos, artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos publicados em anais de eventos e documentos jurídicos. Também fará parte do acervo da 
Biblioteca Digital do IDP os vídeos do Programa de Memória da Constituinte de 1988 e outros relativos aos eventos promovidos pelo IDP.

Livre Instituto de Pesca, São Paulo. Dissertações Defendidas Teses e Dissertações Instituto de Pesca, São Paulo - Teses e dissertações

Livre
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF). Teses, 
Dissertações, Monografias Florestais

Teses e Dissertações Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF). Teses, Dissertações, Monografias Florestais

Livre
Instituto de Zootecnia (São Paulo). Dissertações 
defendidas

Teses e Dissertações Instituto de Zootecnia (São Paulo)  - Teses e dissertações

Livre
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Publicações

Livros , Textos completos 

Publicações em texto completo publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que tem como 
missão institucional subsidiar o processo decisório das políticas educacionais. Para isso, produz e dissemina informações de avaliação, estatísticas, 
bem como estudos e trabalhos relevantes para a comunidade educacional.
As publicações produzidas pelo Inep têm como objetivo tornar disponíveis todas essas informações.
Nesse site é possível obter os trabalhos editados em texto completo, organizados conforme a linha editorial do Inep.
São disponibilizados gratuitamente Periódicos, Publicações institucionais, Coleções, Séries entre outros, que podem ser buscados por título, 
autor, resumo, ano e palavras-chave, com a opção de download.
É permitida a reprodução total ou parcial das publicações, desde que citada a fonte.

Livre
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Biblioteca 
Digital da Memória Científica (BDMCI)

Repositórios Institucionais Repositórios Institucionais

Livre
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Biblioteca 
Digital

Teses e Dissertações Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Biblioteca Digital  - Teses e dissertações

Restrito
International Encyclopedia of the Social and Behavioral 
Sciences (Elsevier) Icon: assinado 

Obras de Referência 
Apresenta mapeamento e descrição do estado da arte nas áreas abrangidas no âmbito das ciências sociais e comportamentais. Inclui referências 
bibliográficas, índices por nome completo e de assunto.

Livre International Labour Organization (ILO) Estatísticas 
A ILO /OIT, centro mundial de recursos de informação, análise e orientação sobre o mundo do trabalho, disponibiliza base de dados sobre 
estatística do trabalho para avaliação das questões trabalhistas e a comparabilidade internacional. Estas estatísticas abrangem todas as áreas de 
trabalho - normas e os princípios e direitos fundamentais no trabalho, emprego, proteção social e diálogo social.

Livre International Monetary Fund (IMF) Estatísticas 
Base de estatísticas financeiras internacionais que incluem conjuntos de dados de caráter fiscal, monetário, balanço de pagamentos, dívida 
externa, reservas internacionais e as estatísticas de preços, com o objetivo de facilitar a comparabilidade internacional, apoiar a utilização 
eficiente dos recursos estatísticos e promover a utilidade analítica das estatísticas.

Livre
International Network for the Availability of Scientific 
Publications : INASP 

Sites com periódicos de 
acesso gratuito 

Periódicos e outros documentos multidisciplinares de aceso aberto.

Livre International Nuclear Information System : INIS 
Referenciais com resumos , 

Textos completos 

O International Nuclear Information System (INIS)é um sistema cooperativo com quase 40 anos de experiência que conta com a participação de 
mais de 140 países e organizações internacionais e a Comissão de Energia Nuclear (CNEN) representa o Brasil no INIS desde a sua criação. O 
principal produto do sistema é a base de dados bibliográficos INIS. Esta base tem a mais completa cobertura sobre aplicações pacíficas da ciência 
e tecnologia nucleares. Atualmente, a base contem mais de 3 milhões de registros sendo a fonte mundial mais completa sobre literatura técnico-
científica na área nuclear.

Livre Invasive Species Compendium (CABI Publishing) Obras de Referência Enciclopédia multimídia de espécies invasoras causadoras de doenças animais e ameaçam o meio ambiente em todo o mundo.

Livre IPCC AR5 Scenarios Database (IIASA) Estatísticas 
O IPCC AR5 Scenarios Database, compreende 31 modelos (por vezes em diferentes versões), num total de 1.184 cenários de longo prazo que 
foram analisados no Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do III Grupo de Trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC).

Livre IpeaData : Dados Macroeconômicos e Regionais Estatísticas 
O Ipeadata é uma base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil mantida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Oferece também catálogo de séries e fontes, dicionário de conceitos econômicos, histórico das alterações da moeda nacional, e indicações 
sobre métodos e fontes utilizadas.

Livre
Japan Science and Technology Information Aggregator 
Electronic : J-STAGE 

Referenciais com resumos 
JSTAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic) inclui periódicos eletrônicos em texto completo, os proceedings e 
relatórios de sociedades científicas japonesas.

Restrito Journals@Ovid Full Text (Ovid) Textos completos 

A Ovid oferece cerca de 146 periódicos em texto completo por meio do Journals@Ovid, seus conteúdos abrangem uma ampla gama de disciplinas 
científicas, médicas e de saúde, incluindo: Farmácia; Profissões de Enfermagem e Saúde; Ciências comportamentais; Ciências básicas e 
Humanidades e Tecnologias.
A plataforma Ovid atende às necessidades dos usuários fornecendo ferramentas robustas de gerenciamento de resultados e personalização para 
aumentar a produtividade e eficiência dos usuários. A solução de língua da Ovid atualmente apoia os idiomas: chinês, francês, espanhol, alemão, 
coreano e japonês e sinaliza a mudança na demanda por pesquisas médicas globais. As soluções direcionadas aproximam os recursos da 
biblioteca de uma instituição para um público-alvo específico. A plataforma disponibiliza soluções de informação de pesquisa com mais de 12.500 
instituições médicas, acadêmicas e corporativas, objetivando auxiliar os profissionais para melhorar o atendimento ao paciente, aprimorar a 
pesquisa em andamento e alimentar novas descobertas.

Restrito JSTOR Arts & Sciences I Collection (Humanities) Textos completos 

Art & Sciences 01 (Humanidades): Trata-se da primeira coleção produzida pelo JSTOR em 1997. Inclui o acervo completo de títulos contendo 176 
periódicos e abrangendo 35 disciplinas, incluindo as mais importantes publicações de sociedades voltadas para as áreas de economia, história, 
ciências políticas, sociologia, assim como outros importantes títulos em ecologia, matemática e estatística. Coleção de títulos retrospectivos. 
Possui alguns títulos notáveis como: American Historical Review, Journal of African American History, Speculum, William and Mary Quarterly e 
Journal of American History

Restrito JSTOR Arts & Sciences III Collection (Social Sciences) Textos completos 

JSTOR Arts & Sciences 3: Base de dados contendo os arquivos de contém 223 periódicos provenientes de importantes sociedades científicas, inclui 
revistas em línguas e literatura, bem como títulos essenciais nas áreas da música, estudos de cinema, folclore, artes cênicas, religião e história e 
estudo da arte e arquitetura. Títulos interdisciplinares adicionais alargar o âmbito de cobertura para incluir o folclore, feminista e estudos sobre 
as mulheres. Possui alguns títulos notáveis como: Journal of the Royal Musical Association, Musical Quarterly,The Musical Times, Art Journal, 
Architectural History, Harvard Theological Review e Architectural History. Cobertura varia desde o ano de 1844 até o presente.

Restrito JSTOR Mathematics & Statistics Textos completos 

Mathematics & Statistics: A coleção JSTOR Mathematics & Statistics contém 107 títulos revisados por pares em texto completo, nas ciências 
matemáticas e estatísticas, com disponibilidade que varia desde 1665 até 2011. Autores notáveis nesta coleção incluem gigantes históricos, como 
Einstein e Newton, assim como os matemáticos contemporâneos,
tais como leões, Mandelbrot, e Connes.

Restrito Karger Textos completos 

Estão disponíveis publicações especializadas em Ciências da Saúde, ênfase em Medicina.
A Karger Medical Colection reúne publicação científica da área médica. Dedica-se a atender as necessidades de informação da comunidade 
científica com publicações de conteúdo de alta qualidade, abrangendo todos os campos da ciência médica. Possui conteúdo com um foco forte 
na pesquisa básica e clínica. Tem como objetivo fornecer uma fonte primária sobre a qualidade de vida que cobre todos os aspectos do 
envelhecimento em seres humanos e animais. A coleção produz ainda, conteúdo que visa a melhoria no atendimento de crianças com distúrbios 
endócrinos, promovendo conhecimento básico e clínico, além de pesquisas básicas e clínicas em alergologia molecular e celular moderna e 
imunologia, trazendo trabalhos originais nas áreas de alergia, imunopatologia, imunogenética, imunofarmacologia, imunoendocrinologia, 
imunologia tumoral, imunidade mucosa, transplante e imunologia de doenças infecciosas e do tecido conjuntivo. Podem ser encontradas 
também na coleção pesquisas relacionadas à medicina psicossomática, pesquisa de psicoterapia e psicofarmacologia, inovações em avaliação e 
tratamento, bem como artigos de gerenciamento de casos. Outros assuntos correlatos à área de saúde podem ser pesquisados nesta coleção.

Livre Land Resources of Russia (IIASA) Outras Fontes 

A Digital Georeferenced, base de dados sobre as questões dos recursos da terra na Rússia concentra-se em três grandes temas: Economia Social 
(estatísticas e infra-estrutura); condições naturais (clima, hidrologia , permafrost (pergelissolo), relevo, litologia , vegetação, solos , biodiversidade, 
ecossistemas , e cobertura do solo ); e doação de terras (uso do solo, agricultura, uso da floresta , a produtividade da terra , desertificação e 
degradação da terra).

Livre Latin American Open Archives Portal : LAOAP 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 

Portal que visa facilitar o acesso a literatura cinzenta de ciências sociais produzida na América Latina.
O portal fornece acesso a documentos de trabalho, pré-impressões, pesquisas, estatísticas, e outros de difícil acesso (deep Web).
Normalmente, este conteúdo é publicado pelos institutos de pesquisa, organizações não-governamentais, agências e periféricos com publicações 
que não são controladas pelas editoras comerciais.

Livre Latin American Periodicals Tables of Contents : LAPTOC Referenciais com resumos 

 O La n American Periodicals Tables of Contents (LAPTOC) é um banco de dados que fornece acesso aos sumários de periódicos publicados na 
América Latina e Caribe. Indexa 975 periódicos acadêmicos e de pesquisa publicados em 29 países na região, incluindo referências bibliográficas 
de mais de 340 mil artigos nas principais línguas da região principalmente nas ciências humanas e sociais. A maior parte dos artigos indexados 
foram publicados entre 1994 e 2009. A pesquisa na base pode ser feita pelo título do periódico, palavra-chave, nome do autor, título do artigo e 
país de publicação.



Livre
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, 

Referenciais com resumos 

Livre Latindex: Portal de Portales Textos completos 

O Portal de Portales Latindex (PPL) permite acesso a conteúdos e textos completos de revistas acadêmicas disponíveis em hemerotecas digitais da 
América Latina, Caribe, Espanha e Portugal que participam do movimento de acesso aberto. Os itens recuperados são publicados principalmente 
em Espanhol, Português, Inglês, Francês e Catalão. No entanto, você pode recuperar artigos em outros idiomas.
Na página inicial você pode procurar por um período que pode ser em qualquer campo do registro (título de um artigo, um título da revista, 
palavra-chave, nome de autores, etc.). Você também pode realizar pesquisas mais sofisticadas, utilizando a opção "Pesquisa Avançada".
O objetivo deste portal é difundir o conhecimento científico publicado na região iberoamericana. O desenvolvimento do sistema utiliza o OAI 
Harvester2 desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP) que é embasado no protocolo OAI-PMH.

Livre LATIPAT Patentes 
Base de dados com informações Bibliográficas de documentos de patente de vários países da América Latina, como Brasil, Argentina, México, 
Cuba, Chile, Uruguai, Peru, etc.

Livre
Library of Congress (United States Library of Congress - 
LOC) 

Outras Fontes 
Portal Institucional que permite o acesso aos Catálogos em linha das obras que constituem o acervo da Biblioteca do Congresso Americano. Além 
de livros, periódicos, filmes, mapas, partituras e gravações sonoras, possui mais de 58 milhões de manuscritos e a maior coleção de livros raros da 
América do Norte.

Livre
LILACS - Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde 

Referenciais com resumos 
Base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde é uma base cooperativa do Sistema BIREME que compreende a 
literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países da região, a partir de 1982. Indexa artigos de cerca de 1.300 revistas, teses, capítulos 
de teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos e conferências, relatórios técnico-científicos e publicações governamentais.

Livre LIMITS Scenario Database (IIASA) Estatísticas 
A base de dados LIMITES Scenario, hospeda os resultados de um exercício de comparação de modelagem para entender melhor a implementação 
de políticas climáticas.

Livre LivRe: Portal para periódicos de livre acesso na Internet
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

Portal desenvolvido pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, através do CIN - Centro de Informações Nucleares, para facilitar a 
identificação e o acesso a periódicos eletrônicos de acesso livre na Internet.
Os periódicos incluem revistas científicas (journals), revistas de divulgação científica (magazines) e boletins técnicos (bulletins/newsletters).

Livre LSM2 - Logic Substitution Model (IIASA) Outras Fontes  LSM2 pode ser usado para examinar o desenvolvimento econômico dos processos de subs tuição de tecnologia ao longo do tempo.

Restrito Mary Ann Liebert Textos completos 
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.

Restrito Massachusetts Medical Society Textos completos 

Restrito MCA - Energy Multi-Criteria Analysis Tool (IIASA) Outras Fontes 
MCA fornece uma plataforma interativa online para os tomadores de decisões a fim de avaliar as vias de desenvolvimento de energias 
sustentáveis.

Livre Medical Subject Headings - MeSH Obras de Referência 
É o vocabulário controlado da National Library of Medicine (EUA) usado para indexar artigos para a PubMed. Reúne os descritores de assunto, 
suas definições e a estrutura hierárquica dos conceitos. Seu acesso é aberto, está em inglês e é associado à PubMed.

Livre MEDLINE/PubMed (via National Library of Medicine) Referenciais com resumos 
Base de dados especializada em ciências biomédicas e ciências da vida foi desenvolvida pelo U.S. National Institutes of Health (NIH) e 
administrada pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI). De acesso público, indexa a literatura especializada nas áreas de ciências 
biológicas, enfermagem, odontologia, medicina, medicina veterinária e saúde pública.

Livre MESSAGE (IIASA) Outras Fontes 

MESSAGE é uma ferramenta de modelagem para planejamento a médio e longo prazo do sistema de energia, análise de políticas energéticas e 
desenvolvimento de cenários.
Uma das principais ferramentas de modelagem do Programa de Energia da IIASA, essa ferramenta permite construir cenários flexíveis para análise 
abrangente dos principais desafios energéticos e identificação de estratégias de resposta socioeconômica e tecnológica para estes desafios.
Esta ferramenta pode ser utilizada em duas grandes áreas: 1) descrição de incertezas futuras e 2) desenvolvimento de estratégias tecnológicas 
robustas relacionadas a portfólio de investimentos para atender a objetivos políticos especificados.
MESSAGE é utilizado em conjunto com MAGICC (Model for Greenhouse gas Induced Climate Change) para cálculo internamente consistente 
(probabilidade) de cenários para a mudança climática.

Livre MetaPress 
Referenciais com resumos , 

Textos completos 
A MetaPress oferece publicações acadêmicas de diversas editoras.

Restrito Microbiology Society (MS) Textos completos 

Livre Mineralogy Database (BDEC) Obras de Referência 

A Mineralogy Database contém 4.714 descrições de espécies de minerais com links e uma abrangente biblioteca de imagens.
Cada mineral tem uma página ligada a tabelas dedicadas à cristalografia, estruturas cristalinas, poder de difração do raio X, composição química, 
propriedades físicas e ópticas, nova classificação de Dana, classificação de Strunz, imagens de espécies mineirais, e uma lista alfabética de espécies 
minerais. Também existe links para dados e informações dos minerais de fontes externas à base.

Livre MLA Bibliography (EBSCO) Referenciais com resumos 

A base de dados Modern Language Association (MLA) permitem pesquisa e acesso a mais de 2.7 milhões de citações bibliográficas de artigos de 
periódicos, livros, entre outros tipos de documentos. Nelas são indexados materiais com cobertura internacional em disciplinas acadêmicas como 
línguas, literatura, folclore, linguística, teoria e crítica literária e teatro. Para análise da bibliografia a MLA também oferece um vocabulário 
controlado de termos, para descrição do conteúdo, chamado de Tesauro, que é orientado a estas áreas do conhecimento, e permite a indexação 
e recuperação das informações de forma mais precisa e sugere termos aos usuários.
A MLA International Bibliography traz o conteúdo da Bibliografia publicada pela Associação de Língua Moderna da América (Modern Language 
Association of America - MLA), é uma fonte de informação secundária, uma vez que ela traz informações sobre fontes primárias, no caso, 
periódicos acadêmicos e científicos, revistas, jornais, livros e outros materiais acadêmicos e técnicos. Trata-se de um serviço de organização da 
informação eletrônica, que pode estar relacionada com determinado assunto, vários assuntos ou ser multidisciplinar, com uma interface de 
usuário comum e software para permitir a recuperação da informação.

Livre Model Tax Convention on Income and on Capital Obras de Referência Obra de Referência da OECD sobre o Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e sobre o Capital Próprio.

Livre Molecular Diversity Preservation International : MDPI 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

 MDPI.com é uma plataforma para periódicos de acesso aberto, publicada pela MDPI, uma organização internacional com sede em Basiléia, Suíça, 
que visa: preservar amostras química raras; e publicar várias revistas de acesso aberto desde 1996.
A coleção de periódicos inclui: "Molecules", uma revista eletrônica de acesso aberto lançada em 1996, o "International Journal of Molecular 
Sciences", lançado em 2000 e "Sensors", lançada em 2001.
As suas atividades de editoração são suportados pelos cientistas presentes em conselhos editoriais internacionais, incluindo vários ganhadores do 
prêmio Nobel.

Livre
MPress MathNet.preprints : The Mathematics Preprint 
Search System 

Arquivos Abertos e Redes de 
e-prints 

MPress é uma coleção de repositórios de preprints, da área de matemática fornece o link para o texto completo quando este se encontra 
disponibilizado.

Livre National Science Digital Library : NSDL Outras Fontes 
Biblioteca virtual de acesso livre para a educação e pesquisa em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Direciona o usuário para 
recursos de outras bibliotecas digitais nas áreas citadas.

Livre NCBI Bookshelf Livros 
Bookshelf é uma das bases de dados Entrez do National Center for Biotechnology Information (NCBI).
Disponibiliza livros eletrônicos na íntegra da área das Ciências Biomédicas.

Livre
Networked Digital Library of Theses and Dissertations : 
NDLTD 

Teses e Dissertações Networked Digital Library of Theses and Dissertations : NDLTD  - Teses e dissertações

Restrito Now Publishers (Business and Economics) Textos completos 

Livre Nucleic Acid Database - NDB Obras de Referência 
A Nucleic Acid Database (NDB) contém informações a respeito de ácidos nucleicos determinados experimentalmente e montagens complexas. O 
uso desta base permite realizar pesquisas baseadas em anotações relacionadas a sequências, estruturas e funções para análise e aprendizado 
sobre ácido nucleico.

Livre
Núcleo Brasileiro de Teses e Dissertações em Educação, 
Educação Física, Educação Especial

Teses e Dissertações Núcleo Brasileiro de Teses e Dissertações em Educação, Educação Física, Educação Especial - Teses e dissertações

Livre OAIster 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 

É um projeto da University of Michigan Digital Library Production Service. Esta coleção contém recursos digitais gratuitos orientados à 
comunidade acadêmica.
No formulário de busca é possível buscar por título, autor, assunto e tipo de recurso (texto, imagem, audio, vídeo) e a ordenação dos resultados 
pode ser feita por diferentes critérios.

Livre OAPEN Library Livros , Ferramenta de Busca 

A OAPEN Library contém livros acadêmicos acessíveis gratuitamente, principalmente na área de Ciências Sociais e Humanas. A OAPEN trabalha 
com editores de forma a construir uma coleção com qualidade controlada de periódicos de acesso aberto e oferecer serviços para editores, 
bibliotecas e financiadores de pesquisa relacionados ao depósito, garantia de qualidade, disseminação e preservação digital.
Trata-se de um repositório central para hospedagem e disseminação de livros no formato acesso aberto

Livre Online Books Page Livros Coleção de mais de 10.000 títulos de livros em texto completo para acesso gratuito em texto completo.

Livre Open Access and Scholarly Information System : OASIS.BR
Repositórios Institucionais , 

Teses e Dissertações 

 Portal brasileiro de repositórios e periódicos de acesso aberto.
Permite, por meio de uma única interface, a pesquisa simultânea em todos os repositórios digitais e periódicos científicos eletrônicos que utilizam 
o protocolo OAI-PMH, constituindo-se, nesse sentido, em um provedor de serviços.
Ou seja, os provedores de dados (instituições, periódicos científicos) expõem os metadados que descrevem os seus conteúdos para que sejam 
coletados pelo provedor de serviços que centraliza serviços de buscas.



Livre Open Science Directory 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 

Ferramenta de pesquisa em periódicos de acesso aberto e periódicos em programas especiais para o desenvolvimento de países.
Cobre aproximadamente 13 mil periódicos de diversas bases de dados como DOAJ, Research4life, eJDS, BioMed Central, PubMed Central, PERI e 
Highwire Press.
Este diretório tem sido desenvolvido pela EBSCO e pela biblioteca da Hasselt University com base em uma solicitação de especialistas em 
gerenciamento de informações marítimas que colaboram no âmbito do programa International Oceanographic Data and Information Exchange 
(IODE) do Intergovernmental Oceanographic Commission (COI) da UNESCO.

Livre
OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in 
Europe) 

Repositórios Institucionais 
 O OpenAIRE tem como obje vo apoiar a implementação do Open Access na Europa. Fornece os meios para promover e realizar a adopção 
generalizada da Política de Open Access, conforme estabelecido nas orientações para o Open Access do Conselho Científico do ERC e no projeto 
piloto Open Access da Comissão Europeia.

Livre OpenDOAR 
Repositórios Institucionais , 

Outras Fontes 
O OpenDOAR é um diretório de repositórios acadêmicos de acesso aberto. Permite a identificação, navegação e busca de repositórios, com base 
em diversos recursos, como localização, software ou tipo de material mantido.

Livre OpenGeoSci (GSW) Ferramenta de Busca 

A OpeGeoSci é uma interface pública de busca baseada em mapas para ajudar a acelerar o acesso a mapas, gráficos, tabelas, figuras e imagens 
em material de pesquisas sobre Geociências. O objetivo é antecipar necessidade de pesquisa dos pesquisadores durante o processo de busca de 
informações relevantes para a pesquisa acadêmica. É possível utilizar filtros por título de periódico, assunto, data de publicação, e por área de 
publicação.

Livre PATENTSCOPE (WIPO) Patentes 
 O PATENTSCOPE® é um serviço de busca que permite pesquisar em texto completo em mais de 1.6 milhões de pedidos de registros de patentes, 
internacionais e nacionais, publicadas desde 1978. Os dados bibliográficos são atualizados diariamente e a publicação de novas solicitações são 
atualizadas semanalmente.

Livre PEDro - Physiotherapy Evidence Database Referenciais com resumos 

Physiotherapy Evidence Database - PEDro é uma base de dados de referência e resumos que indexa mais de 25 mil ensaios clínicos randomizados, 
revisões sistemáticas e diretrizes de práticas clínicas em Fisioterapia. Para cada ensaio, revisão ou diretriz, PEDro oferece acesso às referências 
detalhadas, resumos e um link para o texto completo, se possível. Todos os estudos indexados na PEDro são avaliados independentemente para 
fins de classificação de qualidade de forma a identificar rapidamente conteúdo de interesse que possa guiar a prática clínica. PEDro é produzida 
pelo Centre for Evidence-Based Physiotherapy no The George Institute for Global Health.

Livre Pepsic - Periódicos Eletrônicos em Psicologia
Textos completos , Sites com 
periódicos de acesso gratuito 

Reúne uma coleção de revistas científicas em Psicologia e áreas afins.
É fruto da parceria entre a Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e a Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia – ABECiP.
Tem como meta ampliar o acesso à produção científica em Psicologia e áreas afins através da publicação de periódicos em formato eletrônico e 
sua disponibilização gratuita na Internet.
Para a estruturação desta coleção o PEPsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) conta com a parceria do Centro Latino Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde - BIREME , que cedeu a metodologia - Scientific Electronic Library Online (SciELO) - modelo de publicação 
eletrônica de periódicos para países em desenvolvimento.

Livre
Persée – Portail de revues scientifiques en sciences 
humaines et sociales 

Textos completos , Sites com 
periódicos de acesso gratuito 

Persée é um programa de editoração eletrônica de periódicos científicos em ciências humanas e sociais de língua francesa.
O projeto é uma iniciativa do Ministério da Educação da França e de um consórcio de instituições públicas formado pela Université Lumière Lyon 
2, Maison de l’Orient et de ê Méditerranée – Jean Pouilloux e Université de Nice – Sophia Antipolis, em parceria com a Ecole Normale Supérieure 
(LSH) de Lyon. A hospedagem do portal e a preservação a longo prazo dos dados digitais estão a cargo do CINES (Centre Informatique National de 
l’Enseignement Supérieur).

Restrito PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences Textos completos 

Restrito Polymer Contents (ScienceDirect) Referenciais com resumos 

Livre
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 
Minas). Biblioteca Digital

Teses e Dissertações Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Biblioteca Digital  - Teses e dissertações

Livre
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Bib. Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - Teses e Dissertações

Livre Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Teses e Dissertações Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) - Teses e Dissertações

Livre
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC 
Rio). Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio). Teses e Dissertações

Livre
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Catálogo de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Teses e Dissertações

Livre
Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo - 
USP

Livros 
O Portal de Livros Abertos da USP promove a reunião e divulgação dos livros digitais acadêmicos e científicos publicados em acesso aberto por 
docentes e/ou funcionários técnico-administrativos da Universidade de São Paulo.

Livre Portal de Revistas da Universidade de São Paulo - USP
Repositórios Institucionais , 

Sites com periódicos de 
acesso gratuito 

 Portal de Revistas da Universidade de São Paulo, com mais de 100 tulos e 30 mil ar gos, todos em Acesso Aberto.

Livre Portal do Livro Aberto em CT&I Livros 

O Portal do Livro Aberto tem sua origem no projeto Portal do Livro Didático Eletrônico (PLDE) apresentado pelo Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (IBICT) à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em 2005.
O Portal do Livro Aberto tem por objetivo reunir, divulgar e preservar as publicações oficiais em ciência, tecnologia e inovação. Os temas 
Tecnologias da Informação e Comunicação, Fármacos e Complexo Industrial da Saúde, Petróleo e Gás, Complexo Industrial da Defesa, 
Aeroespacial, Nuclear, Biotecnologia, Nanotecnologia, Energia Renovável, Biodiversidade, Mudanças Climáticas, Oceanos e Zonas Costeiras 
Popularização da C,T&I, Melhoria e Ensino de Ciências, Inclusão Produtiva e Social, e Tecnologias para Cidades Sustentáveis, definidas nos 
Programas e Atividades Estruturantes da Estratégia Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e incluídos neste primeiro momento.

Livre Portal Domínio Público
Teses e Dissertações , Outras 

Fontes , Livros 

De iniciativa do Governo Brasileiro, o Portal Domínio Público disponibiliza acesso ao texto completo das obras literárias, artísticas e científicas (na 
forma de textos, sons, imagens e vídeos), de domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o 
patrimônio cultural brasileiro e universal.

Livre Portal Domínio Público : Teses e Dissertações - CAPES Teses e Dissertações Teses e dissertações

Livre Portal UNIFACIG de Publicações Repositórios Institucionais Portal de revista, anais de congressos e repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso do Centro Universitário do UNIFACIG.

Livre Primary, Final and Useful Energy Database (IIASA) Referenciais com resumos 
The Primary, Final and Useful Energy Database is a historical database of energy use by country or region, energy level, sector, energy carrier, and 
end-use type.

Livre Programa de Publicações Digitais da Propg (Unesp) Livros 
Programa de Publicações Digitais do Programa de Pós-Graduação da Unesp, criado em 2009, de livros nas áreas de Ciências Humanas, Ciências 
Sociais e Aplicadas e Linguística, Letras e Artes com a produção de docentes, pós-graduandos e pós-graduados.

Livre Project Gutenberg: Fine Literature Digitally Re-Published Livros 

O Projeto Gutenberg (PG) é um esforço voluntário para digitalizar, arquivar e distribuir obras culturais através da digitalização de livros.
Fundado em 1971, é a mais antiga biblioteca digital. A maioria dos itens no seu acervo são textos completos de livros de domínio público.
O projeto tenta torná-los tão livres quanto possível, em formatos duradouros e abertos, que possam ser usados em praticamente quaisquer 
computadores.

Restrito Project Muse Textos completos 

O Project Muse é uma colaboração exclusiva entre bibliotecas e editoras, fornecendo acesso online a uma abrangente seleção de mais de 600 
periódicos de ciências humanas e sociais em texto completo. As publicações disponíveis são indexadas e arbitradas com artigos aclamados pelos 
estudiosos mais respeitados em seus campos. A disponibilidade do conteúdo varia de 1958 até o presente. Contém periódicos, em sua maioria, 
editados por Universidades Americanas.
Proporciona ao pesquisador o acesso ao texto completo de títulos em: Economia, Educação, Lingüística, Ética, Ciência e Teoria Política, Sociologia, 
Filosofia, Artes, entre outras.
Todo o conteúdo pode ser acessado pela opção buscar base ou por cada título na opção buscar periódico.

Livre Protein Data Bank - PDB Obras de Referência 

 Referenciado pela Research Collaboratory for Structural Bioinforma cs (RCSB), o Protein Data Bank é um repositório de acesso livre e gratuito de 
informação em 3D sobre estruturas de moléculas biológicas, incluindo ácidos proteicos e nucleicos. Essas são as moléculas da vida que são 
encontradas em todos os organismos incluindo bactérias, leveduras, plantas, moscas, outros animais e humanos. Compreender a forma de uma 
molécula auxilia na compreensão de como ela funciona. Esse conhecimento pode ser usado para auxiliar na dedução de toda a estrutura da 
saúde e doença humana, e no desenvolvimento de drogas. A estrutura no range de arquivos da base abrange desde minúsculas proteínas e 
partes do DNA até estruturas moleculares complexas como ribossomos.

Livre PsyArXiv 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 

O PsyArXiv é uma criação da Society for the Improvement of Psychological Science (SIPS) e do Center for Open Science (COS). Ele permite aos 
acadêmicos postar documentos cono trabalhos em andamento, não publicados e artigos em revisão (pré-prints) tornando-os acessíveis a outros 
pesquisadores e a publicar sem custo. Usuários também podem incluir revisões de seus documentos postados ou suplementar documentos com 
apêndices.



Restrito PsycArticles (APA) 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.
Permite acesso ao texto completo de aproximadamente 70 periódicos, via PsycARTICLES, nas áreas de psicologia, educação, psiquiatria e ciências 
sociais, com disponibilidade de acesso que varia desde 1894 até o presente. Esse acesso oferece o recurso PsycINFO, base referencial que contém 
referências e resumos de aproximadamente 2450 periódicos. O período de cobertura varia de 1806 até o presente.
Está disponível por meio da plataforma PsycNET.

Restrito PsycBOOKS (APA) 
Livros , Referenciais com 

resumos 

 PsycBOOKS é a base de dados de e-books em texto completo, incluindo:
* e-books da APA
* classic books
* entradas da Encyclopedia of Psychology
PsycBOOKS é uma extensa coleção de livros revisados por pares que oferece aos alunos, pesquisadores e educadores acesso a publicações de alta 
qualidade em psicologia e campos relacionados. PsycBOOKS inclui os mais recentes livros acadêmicos e profissionais publicados pela APA, 
incluindo trabalhos de referência dos manuais de APA em Psychology® Series que se aprofundam em subcampos específicos dentro da psicologia, 
sendo disponibilizados nessa assinatura a APA Books E-Collections atualizada com as publicações do ano imediatamente anterior a assinatura e a 
APA Handbooks in Psychology

Restrito PsycINFO (APA) Referenciais com resumos 

Base de dados em psicologia, educação, psiquiatria, ciências sociais. PsycINFO é a principal base de dados em psicologia existente no mundo, 
cobrindo praticamente toda a literatura disponível neste tema. Com uma atualização semanal, ela oferece milhões de resumos de artigos de 
periódicos, capítulos de livros, editoriais e demais tipos de referências e citações bibliográficas fornecidos pelas mais conceituadas publicações 
acadêmicas. Oferece mais de 4 milhões de citações bibliográficas (resumos de artigos). Abrange atualmente cerca de 2.500 títulos, sendo 80% do 
conteúdo oriundo de
periódicos (99% dos periódicos disponíveis no PsycINFO são arbitrados (revisão por pares). Cobertura completa desde 1880 até o presente, 
embora contenha registros que datam desde 1597.

Livre Psycoloquy 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 
Revista eletrônica internacional destinada à psicologia e seus campos de pesquisa correlatos. Cessada.

Livre Publicações EMBRAPA Outras Fontes 
Provê acesso às fontes de informação técnico-científicos no campo da pesquisa agropecuária produzidos pelos pesquisadores da Embrapa, 
documentos institucionais, catálogos de publicações das Unidades e ao Repositório Digital.

Livre PubMed Central: PMC 
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 
PubMed Central (PMC) é o arquivo digital gratuito do U.S. National Institutes of Health (NIH) de periódicos das áreas de biomedicina e ciências da 
vida.

Livre Qualis Periódicos (CAPES) Estatísticas 

O Qualis-Periódicos é um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros no que se refere aos 
artigos publicados em periódicos científicos. Tal processo foi concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é 
baseado nas informações fornecidas por meia Plataforma Sucupira. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos 
utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção.
A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em 
estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero.

Livre Ranking Web of World repositories Estatísticas 

O Ranking Web (Webometrics) fornece uma lista de repositórios, principalmente voltadas para a pesquisa organizadas de acordo com um índice 
composto derivado de sua presença na web e o impacto da web (visibilidade link) do seu conteúdo, cujos dados são obtidos a partir dos 
principais motores de busca comerciais.
O objetivo deste Ranking é apoiar iniciativas de acesso aberto e, portanto, o acesso gratuito às publicações científicas em formato eletrônico e de 
outro material acadêmico. Os indicadores da web são usados aqui para medir a visibilidade global e impacto dos repositórios científicos.

Livre
RCP - Representative Concentration Pathways Database 
(IIASA) 

Referenciais com resumos 
The RCP database documents the greenhouse gas emissions, concentrations, and land-cover change projections, based on the four 
Representative Concentration Pathways of the Intergovernmental Panel on Climate Change, and so provides input to climate models.

Livre re3data.org 
Ferramenta de Busca , 

Repositórios Institucionais 

 Desenvolvido pela DataCite, o re3data oferece informações detalhadas de mais de 2.0000 repositórios de dados de pesquisa.
Usando re3data, os repositórios de dados de todos os domínios e de todos os países podem ser pesquisados   por assunto, país ou po de 
conteúdo e pesquisados   por qualquer combinação de 41 atributos diferentes. Um sistema de ícones torna fácil para um pesquisador identificar as 
principais características de repositórios, como aqueles que têm acesso aberto, foram certificados, aceitam depósitos de dados e emitem DOIs. As 
entradas do registro são selecionadas por um conselho editorial internacional com novas adições e atualizações toda semana. O re3data suporta 
os Princípios do FAIR e torna suas informações acessíveis e acionáveis   por máquina, usando o CC0 por meio de sua API

Livre
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal : Redalyc 

Referenciais com resumos 
Promove o acesso a literatura científica publicada em periódicos editados nos países da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, contribuindo 
para sua internacionalização. As buscas podem ser feitas por autor, título e assunto e, ainda pelo título do periódico, a área do conhecimento 
deste e por país. Trata-se de um projeto desenvolvido pela Universidad Autónoma de México (UNAM).

Restrito Reference Reviews (Emerald) Referenciais com resumos 

Restrito MEDLINE Daily Update (Ovid)

Livre
Repositório da Produção da Universidade de São Paulo - 
USP (ReP)

Teses e Dissertações , 
Repositórios Institucionais 

Livre
Repositório Digital da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA)

Repositórios Institucionais Repositório Digital da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Livre
Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul : LUME (UFRGS)

Repositórios Institucionais Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul : LUME (UFRGS)

Livre
Repositório Digital Institucional da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR)

Repositórios Institucionais Repositório Digital Institucional da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Livre Repositório Institucional da ENAP Repositórios Institucionais Repositório Institucional da ENAP

Livre Repositório Institucional da Universidade de Brasília (UnB) Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade de Brasília (UnB)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal de Goiás 
(UFG)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal do 
Ceará (UFC)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Livre
Repositório Institucional da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR)

Repositórios Institucionais Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Livre Repositório Institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi Repositórios Institucionais Repositório Institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi

Livre Repositório Institucional Fiocruz : Arca Repositórios Institucionais Repositório Institucional Fiocruz : Arca

Livre Repositório Institucional Vitor Marinho Repositórios Institucionais Repositório Institucional Vitor Marinho

Livre Research Papers in Economics : RePEc 
Arquivos Abertos e Redes de 

e-prints 

RePEc é uma iniciativa conjunta de economistas para disseminar pesquisas científicas na área de Economia.
Base descentralizada de documentos de trabalho (working papers), artigos de periódicos e componentes software, livros e capítulos de livros. 
fornece links para o texto completo. Em alguns casos, para o acesso, pode ser necessário a assinatura.

Livre Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) Patentes 

A RPI é a publicação oficial do INPI onde são publicados todos os seus atos, despachos e decisões relativas ao sistema de propriedade industrial 
no Brasil.
A RPI apresenta uma tabela de código de despachos. Cada código vem acompanhado de explicação precisa da fase processual dos pedidos, 
patentes e desenhos industriais que tramitam no INPI, assim como indica as providências a serem tomadas.



Livre Revistas Médicas de Acesso Gratuito
Sites com periódicos de 

acesso gratuito 
Periódicos on-line da área de Ciências da Saúde de acesso gratuito e texto completo. Base disponibilizafa pela UNIFESP.

Livre RIUNI. Repositório Institucional da Unisul Repositórios Institucionais 

O Riuni é um sistema de informação digital, que tem como objetivo armazenar, preservar, organizar, dar acesso, disseminar e prover a gestão da 
produção intelectual e os resultados de pesquisas desenvolvidos pelo ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Sul de Santa Catarina 
(Unisul). O repositório está organizado em uma estrutura hierárquica composta por comunidades, subcomunidades e coleções de itens. Os itens 
das coleções são documentos textuais, visuais (imagem, vídeo) e/ou sonoros. Os documentos digitais que integram as coleções são 
disponibilizados em grande parte em acesso aberto. Em alguns caso o acesso pode ser embargado e/ou acesso restrito.

Livre ROAD Directory of Open Access scholarly Resources Referenciais com resumos 

ROAD, o Diretório de Acesso Aberto de Recursos Acadêmicos, é um serviço oferecido pelo Centro Internacional de ISSN com apoio do Setor de 
Comunicação e Informação da UNESCO. Lançado como uma versão beta em 16 de Dezembro de 2013, ROAD continua em desenvolvimento 
durante o ano de 2014 (ampliação da cobertura, recursos adicionais...).
ROAD provê acesso livre a um subconjunto do Registro ISSN. Este subconjunto compreende registros bibliográficos que descrevem recursos 
acadêmicos de Acesso Aberto que receberam um número de ISSN pela Rede ISSN: periódicos/revistas, canais de congressos e repositórios 
acadêmicos. Os registros ROAD também estão disponíveis para download no formato MARC XML e futuramente em RDF.
Os registros bibliográficos são enriquecidos, quando necessário, por metadados sobre a cobertura do recurso por indexação, resumo, citação em 
bases de dados, registros e indicadores de periódicos.

Livre Russian Forests and Forestry Database (IIASA) Referenciais com resumos Comprehensive downloadable data and analysis on the Russian forestry sector.

Livre SAGE Open Textos completos 

A SAGE é uma importante editora independente, acadêmica e profissional de conteúdo inovador e de alta qualidade.
A editora SAGE, por meio da sua plataforma SAGE open, está disponibilizando acesso aberto a publicações de pesquisas originais e artigos de 
revisão em formatos interativos, onde o usuário pode encontrar o texto para leitura no site, fazer download e ter acesso ao áudio dos artigos 
comentados pelos autores. Os artigos abrangem todos os conteúdos das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciências Comportamentais.

A SAGE open é uma plataforma de acesso livre desenvolvida para auxiliar alunos, docentes, pesquisadores e profissionais das áreas de Ciências 
Humanas, Ciências Sociais e Ciências Comportamentais em suas pesquisas e trabalhos acadêmicos, por meio de publicações reconhecidas por sua 
qualidade.

Há várias opções para o usuário encontrar o que deseja:

na opção “Latest Articles”, pode encontrar os artigos mais recentes publicados no portal;

na opção “Browse by subject” é possível navegar pelo site por meio de um determinado assunto;

na opção “Current Highlights” pode ver as publicações em destaque;

na opção “Podcasts”, que é o nome dado ao arquivo de áudio digital, encontram-se arquivos para download em formato mp3, com discussões 
dos autores sobres seus artigos.

Livre SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) Referenciais com resumos 

A SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) é uma biblioteca digital para pesquisadores em Astronomia e Física, operados pela Smithsonian 
Astrophysical Observatory (SAO) através de um projeto da NASA.

O conteúdo da ADS é   composto por 10 milhões de registros bibliográficos, mais de 70 milhões de citações, e 3,6 milhões de documentos de texto 
completo. Todos são referenciados através de autores, citações, assuntos e objetos astronômicos. Os resumos e os textos das principais revistas 
de astronomia e física são indexado e pesquisável através desta interface.

Integrado nas suas bases de dados, a ADS fornece acesso e indicação de diversos recursos externos, incluindo artigos eletrônicos, catálogos de 
dados e arquivos. Atualmente, ligar-se a mais de 10 milhões os recursos mantidos por seus colaboradores.
Unificou as bases NASA Astrophysics Data System (ADS) Astronomy Database, NASA Astrophysics Data System (ADS) Instrumentation Database e 
NASA Astrophysics Data System (ADS) Preprint Database.

Livre Scaling Dynamics of Energy Technologies (IIASA) Referenciais com resumos 
A análise de Scaling Dynamics of Energy Technologies fornece uma nova estrutura metodológica de uso de padrões históricos observados de 
mudança tecnológica para testar a plausibilidade de cenários futuros de mudança tecnológica para atender às metas de mitigação das mudanças 
climáticas.

Livre
Scholarpedia : the peer-reviewed open-access 
encyclopedia 

Obras de Referência Scholarpedia é uma enciclopédia onde os artigos são escritos por especialistas escolhidos pelos seus pares.

Livre SciELO Analytics Outras Fontes 
O SciELO é um programa internacional de comunicação de pesquisa implementado por meio de uma rede descentralizada de coleções de 
periódicos por nacionalidade revisados por pares. A ferramenta Analytics está em desenvolvimento e está disponível na versão Beta de teste.

Livre SciELO Citation Index (Web of Science) 
Textos completos , 

Referenciais com resumos , 
Estatísticas 

Reune desde 1997 até o presente literatura acadêmica em ciências, ciências sociais, artes e humanidades publicada nos principais periódicos de 
acesso aberto da América Latina, Portugal, Espanha e África do Sul.
Por meio desta base é possível visualizar e analisar conteúdo regional que possui impacto internacional e compreender influências e 
direcionamentos da pesquisa regional. Aproximadamente 650 títulos de periódicos, mais de 4 milhões de referências citadas e acesso aberto a ao 
texto completo estão disponíveis por meio da base que está acessível via plataforma Web of Science da Thomson Reuters.

Livre SciELO Cuba - Scientific Electronic Library Online 
Textos completos , Sites com 
periódicos de acesso gratuito 

SciELO Cuba é a biblioteca virtual eletrônica das revistas cubanas de medicina.
Desenvolvido pela "Red Telemática de Salud en Cuba" (INFOMED) em colaboración con o Centro Latinoamericano e do Caribe de Informação em 
Ciências a Saúde do Brasil (BIREME), faz parte de um projecto de caráter regional.
O projecto SciELO é uma iniciativa da BIREME e da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
A participação latinoamericana neste programa é de grande importância para a edição de periódicos científicos em formato eletrônico. Seu 
objetivo principal é contribuir para a difusão da literatura científica gerada em cada país, asim como melhorar e incrementar a visibilidade das 
publicações da região.
Cuba se integrou desde o início ao projeto SciELO, com foco principal na área de saúde.

Livre SciELO Livros 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.

Livre SciELO.ORG
Textos completos , Sites com 
periódicos de acesso gratuito 

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.



Restrito Science (AAAS) Textos completos 

Estão disponíveis revistas da American Association for the Advancement of Science (AAAS):
A Revista Science, também conhecida pelas suas Science-related News, que é uma publicação sobre política científica e outros assuntos 
relacionados com a área das ciências e tecnologia. Cobre um amplo leque de disciplinas científicas, com especial incidência nas ciências da vida. O 
acesso à revista Science também engloba a Science Classic que dá acesso aos artigos publicados de 1880 até o ano de 1996 e a Science First 
Release (anteriormente Science Express) é uma publicação rápida, online, de artigos de pesquisa selecionados, perspectivas e outros artigos 
recentemente aceitos para publicação na Science. Abrange todas as áreas do conhecimento da Capes.
Science Translational Medicine publica artigos de pesquisa originais com base científica que relatam avanços bem-sucedidos em direção ao 
objetivo de melhorar a vida dos pacientes. Escopo: doença cardiovascular, imunologia, vacinas, metabolismo, diabetes, obesidade, neurociência, 
neurologia, psiquiatria, câncer, doenças infecciosas, política, comportamento, bioengenharia, genômica química, descoberta de drogas, imagens, 
ciências físicas aplicadas, nanotecnologia médica, entrega de drogas, Biomarcadores, terapia genética, medicina regenerativa, toxicologia e 
farmacocinética, mineração de dados, cultura celular, estudos de animais e humanos, informática médica e outras abordagens interdisciplinares à 
medicina. Abrange as seguintes áreas do conhecimento da Capes: Ciências Biológicas I e II; Engenharia Biomédica; Educação Física; Medicina I, II e 
III; Odontologia e Biotecnologia.
Science Signaling é uma revista semanal, seu objetivo geral da é divulgar os principais achados de ampla relevância no campo da sinalização 
celular e fornecer artigos e recursos online.Abrange as áreas DE Ciências Biológicas e Medicina I.

Restrito ScienceDirect (Elsevier) Textos completos 

 A ScienceDirect contém ar gos de mais de 3.800 diários e mais de 37.000 tulos de livros, muitas de suas publicações são aprimoradas com 
elementos interativos fornecidos por autores, como áudio, vídeo, gráficos, tabelas e imagens. Os artigos também possuem links incorporados 
para conjuntos de dados externos, como Scopus®, PANGEA ® e Reaxys®. Combinando esses extras de conteúdo com o texto de cada artigo e se 
obterá uma compreensão completa do panorama da informação antes de avançar seu trabalho.
Estão disponíveis publicações cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes.

Livre ScienceOpen 
Textos completos , Sites com 
periódicos de acesso gratuito 

ScienceOpen é uma plataforma de descoberta com recursos interativos para que os pesquisadores aprimorem suas pesquisas em acesso aberto. 
A plataforma fornece serviços de criação de contexto para os editores, para aproximar os pesquisadores do conteúdo. Além disso, possui funções 
de pesquisa e descoberta, combinadas aos recursos de revisão por pares, recomendação, compartilhamento social e criação de coleções.

Restrito SciFinder web (CAS Chemical Abstracts Service) 
Referenciais com resumos , 

Patentes 

O SciFinder é a plataforma de buscas por informações científicas e tecnológicas desenvolvida pelo CAS – Chemical Abstracts Service – que permite 
o acesso a informações relacionadas às áreas de Química Orgânica, Química Inorgânica, Físicoquímica, Química Analítica; Engenharia Química, 
Processamento de Petróleo, Tintas, Revestimentos; Engenharia Sanitária, Poluição do Ar e da Água, Tratamento de Resíduos; Ciências Ambientais; 
Farmacologia, Toxicologia; Medicina Experimental; Biologia Celular e Molecular, Genética, Genoma, Proteoma; Bioquímica, Microbiologia, 
Enzimologia; Alimentos; Física, Química e Engenharia de Materiais, Polímeros, Elastômeros, Ligas, Cerâmica e etc.
No SciFinder é possível realizar a busca por três maneiras distintas: referências, substâncias e reações químicas. A busca por referências é feita em 
documentos de patentes, artigos científicos, teses, livros, casos clínicos, relatórios, compêndios de eventos, entre outros. A busca por substâncias 
pode ser feita por estruturas químicas, nomes de substâncias, números CAS, fórmulas moleculares e propriedades e a busca reações químicas traz 
resultados sobre reagentes, produtos, solventes, catalisadores e condições de reação. O SciFinder também traz informações regulatórias, sobre 
atividade biológica, moléculas alvo, patentes contendo estruturas Markush, anterioridade e catálogos de fornecedores de materiais de partida.
Para utilizar a base é necessário registrar-se, e este registro pode ser realizado pelo seguinte link: http://buscador-periodicos-capes-gov-
br.ez331.periodicos.capes.gov.br/scifinder.htm informar o seu e-mail institucional que será registrado como o seu nome de usuário para acesso à 
Scifinder
O acesso à plataforma se dá por meio do seguinte link: https://scifinder-cas.ez331.periodicos.capes.gov.br/
Para mais informações: https://www-cas.ez331.periodicos.capes.gov.br/products/scifinder

Livre SCImago Journal and Country Rank - SJR Estatísticas 
Portal que inclui periódicos científicos e indicadores de países desenvolvidos a partir das informações contidas no banco de dados Scopus. Esses 
indicadores podem ser utilizados para avaliar e analisar os domínios científicos e a visibilidade dos periódicos constantes na base de dados Scopus 
a partir de 1996.

Restrito SCOPUS (Elsevier) Referenciais com resumos Scopus is a comprehensive scientific, medical, technical and social science database containing all relevant literature.

Restrito SENAC. Biblioteca Digital Livros 

Estão disponíveis em texto completo pela Editora Senac São Paulo 531 livros em formato digital (ebooks). Esses ebooks são voltados para os 
alunos do Ensino Superior, da Educação Profissional e Tecnológica (Ensino Técnico de Nível Médio), e de cursos de Formação Inicial e Continuada.
Os títulos da coleção estão presentes em bibliografias básica e complementar de cursos e permite abordagens interdisciplinares, em pesquisas 
nas áreas de Ciências da Saúde (geral), Engenharias com foco em Engenharia de Produção, Higiene e Segurança do Trabalho, Ciências Sociais 
Aplicadas com foco em Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação, Planejamento Urbano e Regional e Turismo, Ciências 
Humanas com foco em Educação e Artes. Também apresenta conteúdos para áreas Multidisciplinares como Ciências Ambientais e outras que 
vem despontando como Design, Moda e Gastronomia. Assim, trata-se de uma coleção que abrange todas as áreas do conhecimento, e que 
possibilita o compartilhamento de materiais entre os alunos e, entre o professor e alunos e a interação entre os diferentes níveis de gestão 
pedagógica da escola no ambiente específico.

Restrito Society for Leukocyte Biology Textos completos Está disponível publicação especializada em Ciências Biológicas, ênfase em Citologia, Biologia Celular e Histologia.

Livre SPELL ANPAD (http://www.spell.org.br/) Textos completos 
A biblioteca eletrônica SPELL® Scientific Periodicals Electronic Library, é um repositório de artigos científicos e proporciona acesso gratuito à 
informação técnico-científica.

Restrito Springer Book Archives Livros 

O Portal de Periódicos da Capes coloca à disposição de seus usuários a coleção Springer Books Archives com 56.286 títulos de livros publicados de 
1856 até 2004. Trata-se de uma coleção multidisciplinar com cobertura em áreas como Ciências do Comportamento, Ciências Biomédicas e da 
Vida, Negócios e Economia, Química e Materiais, Ciências da Computação, Ciências da Terra e do Meio Ambiente, Engenharia, Humanidades 
Ciências Sociais e Direito, Matemática e Estatística, Medicina e Física e Astronomia. O conteúdo pode ser localizado pela opção Buscar Base ou 
Buscar Livro.

Restrito SpringerLink Textos completos 

Embora a editora Springer tenha um escopo de publicações voltadas para a área de Ciências Biológicas, Saúde, Ciências Agrárias e Ciências Exatas 
e da Terra, é possível dizer que o conteúdo contratado abrange todas as áreas do conhecimento, possuindo um caráter multidisciplinar em cerca 
de 1.979 títulos de periódicos. 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.

Livre SSP - Shared Socioeconomic Pathways Database (IIASA) Referenciais com resumos 
The SSP database documents the quantitative projections of the Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) and related Integrated Assessment 
scenarios. The SSPs are part of a new framework that the climate change research community has adopted to facilitate the integrated analysis of 
future climate impacts, vulnerabilities, adaptation, and mitigation.

Livre Stanford Encyclopedia of Philosophy Obras de Referência Obras de Referência

Livre Sumários.org
Ferramenta de Busca , Obras 

de Referência 

Sumários de Revistas Brasileiras (Sumários.org) é uma base indexadora de periódicos científicos brasileiros. Resultado da retomada da série 
“Sumários Correntes Brasileiros”, pela Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto (FUNPEC-RP).

Tem como objetivo ampliar a divulgação e o acesso aos periódicos científicos nacionais e contribuir para minimizar as dificuldades enfrentadas 
pelos periódicos para serem inseridos em bases de dados bibliográficos de ampla penetração.

Contando com o apoio da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC), Sumários.org foi lançado em meados de 2007 e está em constante 
atualização e adequação às necessidades dos periódicos e usuários do site.

Livre TEL (thèses-en-ligne) Teses e Dissertações 
TEL (thèses-en-ligne) facilita o auto-arquivamento de teses, as quais são documentos importantes para a comunicação científica direta entre os 
cientistas.
ACESSO AO TEXTO COMPLETO: no resultado da busca clique no título da tese e, em seguida, no link indicado no item Acesso On-line.



Livre The Lens 
Ferramenta de Busca , 

Patentes 

The Lens hospeda mais de 100 milhões de registros de patentes de mais de 95 jurisdições diferentes. É um site de pesquisa de patentes de texto 
completo aberto e internacional.
Sua capacidade de busca por patentes permite o uso de avançadas funções booleanas, buscas estruturadas, pesquisas biológicas e opções de 
busca por classificações para localizar patentes relevantes ou importantes
As funções de análise e ferramentas facetadas de pesquisa permitem o aprofundamento e descoberta de novas ideias e compartilhamento ou 
incorporação desses dados em uma página eletrônica.
Trata-se de uma ferramenta gratuita e aberta, mas de uso particular. É uma iniciativa conjunta da Cambia, um instituto independente sem fins 
lucrativos e da Queensland University of Technology.
Atualmente cobre os seguintes conjuntos de dados de patentes:
1. Os dados bibliográficos do DocDB do European Patent Office de 1907 até o presente com mais de 81 milhões de documentos de quase 100 
jurisdições.
2. Aplicações USPTO de 2001 até o presente em texto completo e imagens.
3. Subsídios do USPTO de 1976 até o presente em texto completo e imagens.
4. Atribuições do USPTO (14+ milhões).
5. Subsídios do Escritório Europeu de Patentes (EP) de 1980 até o presente em texto completo e imagens.
6. Aplicações WIPO PCT de 1978 até o presente em texto completo e imagens.
7. Texto Completo das patentes australianas da IP Australia.
E os conjuntos de dados acadêmicos:
1. Registros acadêmicos do PubMed
2. Registros acadêmicos do Crossref
3. Registros acadêmicos da Microsoft Academic

Restrito Thieme eJournals (Thieme Connect) 
Referenciais com resumos , 

Textos completos 

A Thieme Publishing Group produz publicações, livros didáticos, atlas, monografias e livros de referência, tanto em alemão como em inglês, 
abrangendo uma variedade de especialidades médicas, incluindo neurocirurgia, ortopedia, endocrinologia, radiologia, anatomia, química, 
otorrinolaringologia, oftalmologia, audiologia e patologia da linguagem do discurso e complementares e medicina alternativa, cujas obras e 
periódicos se tornaram referências na área da saúde. É possível acessar via plataforma da editora conteúdo especializado em homeopatia e 
medicina veterinária naturopata e holística, A Thieme publica informações altamente avaliadas em química orgânica e geral sintética para 
químicos profissionais e estudantes.
A coleção Thieme oferece acesso a 11 títulos de periódicos em texto completo e uma base de dados voltados para a área de Bioquímica e 
Química. O período de disponibilidade varia desde o ano de 1909 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser feito a partir da opção 
"Buscar base" ou via Thieme Connect na opção "Buscar Periódico".

Livre UNESCO Institute for Statistics Estatísticas 
Dados estatísticos e análises nos campos da educação, ciência e tecnologia, cultura e comunicação que incluem resumos estatísticos; investigação 
e análise; guias metodológicos e classificações internacionais.

Livre União Européia (EU). Eurostat Estatísticas 
Serviço de Estatísticas da Comunidade Européia que tem como objetivo dotar a União Européia com as estatísticas que permitam estabelecer 
comparações entre países e regiões.

Livre UNIVATES. Biblioteca Digital Repositórios Institucionais 
A Biblioteca Digital da UNIVATES - BDU, tem como objetivo disponibilizar e viabilizar o acesso rápido de todo conteúdo gerado pela Instituição 
(trabalhos de conclusão de curso, trabalhos apresentados em eventos, publicações de artigos) através deste repositório, criando um ambiente de 
disseminação, cooperação e a promoção do conhecimento em uma escala global.

Livre Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress Teses e Dissertações Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress 

Livre Universia Outras Fontes 
Rede Ibero-americana de colaboração universitária que integra universidades e instituições de educação superior em países de língua espanhola e 
portuguêsa. Oferece informações sobre cursos; bolsas de estudo; portal de vídeos e podcasts acadêmicos; recursos de fontes abertas online.

Livre
Universidade Católica de Brasília (UCB). Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Católica de Brasília (UCB). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Católica de Brasília (UCB). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Católica de Brasília (UCB). Repositório Institucional

Livre
Universidade Católica de Goiás (UCG). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Católica de Goiás (UCG). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade de Brasília (UnB). Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade de Brasília (UnB). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade de Caxias do Sul (UCS). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações 

Teses e Dissertações Universidade de Caxias do Sul (UCS). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

Livre
Universidade de Fortaleza (Unifor). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações 

Teses e Dissertações Universidade de Fortaleza (Unifor). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

Livre
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Repositório Institucional

Livre
Universidade de São Paulo (USP). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade de São Paulo (USP). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade do Porto. Faculdade de Letras. Teses e 
Dissertações 

Teses e Dissertações Universidade do Porto. Faculdade de Letras. Teses e Dissertações 

Livre
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Biblioteca Digital da UNICAMP: Dissertações e Teses

Teses e Dissertações Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Biblioteca Digital da UNICAMP: Dissertações e Teses

Livre
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Faculdade de Engenharia de Alimentos. Base Alimentarium

Teses e Dissertações Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia de Alimentos. Base Alimentarium

Livre
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto 
de Física Gleb Wataghin. Teses e Dissertaç

Teses e Dissertações Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Física Gleb Wataghin. Teses e Dissertaç

Livre
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Biblioteca Digital 
da Produção Científica, Tecnológica,

Teses e Dissertações Universidade Estadual de Londrina (UEL). Biblioteca Digital da Produção Científica, Tecnológica,

Livre
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF). Centro de Ciência e Tecnologia

Teses e Dissertações Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Centro de Ciência e Tecnologia

Livre
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP). Produção Científica da UNESP

Teses e Dissertações Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Produção Científica da UNESP

Livre
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal da Bahia (UFBA). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Escola de 
Administração. Publicações

Teses e Dissertações Universidade Federal da Bahia (UFBA). Escola de Administração. Publicações

Livre
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Base de Dados de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Base de Dados de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Góias (UFG). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Góias (UFG). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
Repositório Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Repositório Institucional



Livre
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Repositório Institucional

Livre
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Liber: 
Publicações Eletrônicas da UFPE

Teses e Dissertações Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Liber: Publicações Eletrônicas da UFPE

Livre
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Teses e 
Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal de Sergipe (UFS). Repositório Institucional

Livre
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Repositório Institucional

Livre
Universidade Federal de Viçosa (UFV). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal de Viçosa (UFV). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal do Ceará (UFC). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal do Ceará (UFC). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Programa 
de Pós-Graduação em Física Ambiental

Teses e Dissertações Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental

Livre
Universidade Federal do Pará (UFPA). Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal do Pará (UFPA). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal do Pará (UFPA). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal do Pará (UFPA). Repositório Institucional

Livre
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Portal de 
Periódicos

Repositórios Institucionais , 
Ferramenta de Busca , Textos 

completos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Portal de Periódicos

Livre
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Biblioteca de 
Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Biblioteca de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Repositório 
institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Repositório institucional

Livre Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Teses e Dissertações Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Livre
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Biblioteca Digital : Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Biblioteca Digital : Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal Fluminense (UFF). Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações

Teses e Dissertações Universidade Federal Fluminense (UFF). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Livre
Universidade Federal Fluminense (UFF). Repositório 
Institucional

Repositórios Institucionais Universidade Federal Fluminense (UFF). Repositório Institucional

Livre
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Adelpha – 
Repositório Digital da UPM

Repositórios Institucionais Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Adelpha – Repositório Digital da UPM

Livre US Patent Full-text and Image Database (USPTO) Patentes 
Base de dados de patentes americanas de todas as áreas, com mais de 7 milhões de patentes (textos completos) que abrange a Issued Patents 
(PatFT) e Published Applications (AppFT).

Livre WDI - World Development Indicators Estatísticas 

Trata-se de uma das maiores fontes de dados econômicas mundiais.
Contém dados estatísticos entre mais de 800 indicadores de desenvolvimento, que vêm sendo arquivados desde 1960, sobre aproximadamente 
220 países e grupos de países.
Na base estão inclusos idicadores sociais, econômicos, financeiros, de recursos naturais e ambientais.
As telas de seleção dos dados são intuitivas e fáceis de usar, os resultados podem ser colocados em escala, indexados de acordo com um ano 
específico e até visualizados por alteração de porcentagem. Os dados obtidos podem ser exportados também em formatos padrão como Excel.
A base de dados WDI é atualizada periódicamente, sempre no mês de maio de cada ano.

Restrito Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics) 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 Expanded (SCI-EXPANDED): 1945 até o presente
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).

Livre WHO Statistical Information System : WHOSIS Estatísticas 
Banco de dados interativo que reúne estatísticas de saúde para os países membros da OMS. Engloba indicadores, que podem ser acessados por 
meio de uma pesquisa rápida, por categorias principais, ou através de tabelas definidas pelo usuário. Os dados ainda podem ser filtrados, 
tabulados, cartografados e baixados.

Restrito Wiley Online Library Textos completos 

O Portal de Periódicos disponibiliza o acesso à coleção de periódicos da Wiley. São cerca de 1357 títulos de periódicos, com abrangência das áreas 
de conhecimento da Capes 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, e ficam disponíveis aos seus assinantes em texto completo por meio da 
plataforma Wiley Online Library, que oferece interface de busca simples, avançada e por áreas do conhecimento, e contemplam artigos 
publicados desde a década de 1970 até o presente. Na plataforma é possível acessar artigos antes de serem publicados na forma impressa, 
através da opção early views (visualização antecipada), agilizando o acesso a publicações científicas recentes. A plataforma também oferece 
dados de citações e impacto de artigos e seus periódicos.

Livre World Bank Estatísticas 
Base de dados que disponibiliza estatísticas econômicas como a balança de pagamentos, contas nacionais e as estatísticas das finanças públicas a 
nível internacional.

Livre
World Population and Human Capital Projections 2014 
(IIASA) 

Estatísticas 
IIASA’s new population projections, released in 2014, provide the broadest-ever population projections for every nation in the world, including 
projections for education, age, and sex up to 2100

Restrito World Scientific Textos completos Estão disponivels na World Scientific publicações especializadas em Medicina, Engenharias, Física, Economia e Ciência da Computação.

Livre World Trade Organization (WTO) Estatísticas 
Banco de dados estatísticos da Organização Mundial do Comércio (OMC/WTO), com informação sobre os serviços de infra-estrutura (transporte, 
telecomunicações, finanças e seguros) para a economia do comércio internacional.

Livre WorldCat Referenciais com resumos 
Banco de dados que oferece acesso ao acervo de diversas bibliotecas do mundo, como livros, artigos de periódicos, documentos, música, vídeos, 
entre outros.

Restrito Zentralblatt MATH (zbMATH) Referenciais com resumos 

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, bem como suas aplicações, em particular para as ciências naturais, ciências da computação, economia e engenharia.
É produzida pelo escritório de Berlin do FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure GmbH (FIZ Karlsruhe). As editoras são a 
European Mathematical Society (EMS), FIZ Karlsruhe, e a Heidelberg Academy of Sciences and Humanities. A zbMATH é distribuída pela Springer.
A Zentralblatt MATH contém mais de 3 milhões de registos, retirados de mais de 3 mil revistas e periódicos e 170 mil livros, e cobre o período 
desde 1868 até ao presente por meio da integração da base de dados “Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik”.
Cerca de 7 mil especialistas em todo o mundo contribuem com revisões da base.
Os registos estão classificados segundo a Mathematics Subject Classification (MSC 2000). A zbMATH cobre todos os artigos disponíveis publicados 
e revistos por pares, livros, anais de conferências, bem como outros formatos de publicação pertencente ao escopo fornecido acima.


