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BASE DE DADOS ONLINE DE LIVRE ACESSO

Esta página foi construída com a intenção de ajudar nos processos de pesquisa
bibliográfica nas diversas áreas do conhecimento, permitindo o acesso ao conteúdo
informacional de forma rápida e eficiente pela Internet. As bases de dados referenciais
possibilitam a revisão bibliográfica de assuntos que estão publicados em livros, artigos de
revistas, eventos e teses.

(MULTIDISCIPLINAR)
Banco de Teses da Capes= Reúne resumos relativos a teses e dissertações defendidas a partir
de 1987. As informações são fornecidos diretamente à Capes pelos programas de pósgraduação brasileiros.
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
Scielo= Scientific Eletronic Library OnLine – Reúne Revistas eletrônicas da América-Latina,
Caribe e Espanha, com acesso ao texto completo dos artigos – Fapesp/Bireme.
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações= O Ibict desenvolveu e coordena a Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os sistemas de informação de
teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e também
estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. A BDTD, em
parceria com as instituições brasileiras de ensino e pesquisa, possibilita que a comunidade
brasileira de C&T publique e difunda suas teses e dissertações produzidas no País e no
exterior, dando maior visibilidade à produção científica nacional.
http://bdtd.ibict.br/vufind/
Dataviva=Além de oferecer mais de 100 milhões de visualizações de dados interativas, o site
disponibiliza dados sobre todo o setor formal da economia brasileira. É uma ferramenta
poderosa para tomadores de decisão.
http://www.dataviva.info/pt/

(SAÚDE)
Bireme= A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como modelo,
estratégia e plataforma operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) para gestão da informação e conhecimento em saúde na Região AL&C. A
BVS é uma Rede de Redes construída coletivamente e coordenada pela BIREME. É
desenvolvida, por princípio, de modo descentralizado, por meio de instâncias nacionais (BVS
Argentina, BVS Brasil etc.) e redes temáticas de instituições relacionadas à pesquisa, ensino
ou serviços (BVS Enfermagem, BVS Ministério da Saúde etc.)
http://bvsalud.org/sobre-o-portal/
Biblioteca Virtual em Saúde: Odontologia= A BVS Odontologia Brasil tem por objetivo
contribuir para produção, organização e disseminação da informação científica e técnica em
Odontologia produzida pelas instituições brasileiras representativas no tema.
http://odontologia.bvs.br/
Biblioteca Virtual em Psicologia= A BVS Psicologia Brasil tem por objetivo contribuir para
produção, organização e disseminação da informação científica e técnica em Odontologia
produzida pelas instituições brasileiras representativas no tema.
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
LILACS=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.
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&
langp
(HUMANAS)
Biblioteca Virtual de Direitos Humanos= A Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da
Universidade de São Paulo, criada pela sua Comissão de Direitos Humanos, é um serviço que
a Universidade de São Paulo coloca à disposição dos interessados, via Internet.
A Biblioteca contará com: os textos de Direitos Humanos, elaborados, aprovados e
proclamados pelos organismos internacionais e ratificados pelo Governo brasileiro, todos em
português; documentos e leis elaboradas pelo sistema Interamericano de Direitos Humanos e
pelo Governo brasileiro; referências e textos bibliográficos sobre o tema; com notícias de

eventos programados ao longo de 1998, comemorativos dos 50 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, na USP e fora dela; pesquisas e materiais produzidos pela
Universidade de São Paulo sobre Direitos Humanos; endereços de organismos e entidades que
atuam na área; toda outra referência ou informação que julgar de utilidade para as
universidades, os pesquisadores, os organismos governamentais e não governamentais, as
entidades públicas e particulares.
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/A-Comiss%C3%A3o-de-Direitos-Humanosda-Universidade-de-S%C3%A3o-Paulo/sobre-a-biblioteca-virtual-de-direitos-humanos.html
Biblioteca Digital Jurídica= A BDJur é um repositório mantido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que possibilita acesso a diversos conteúdos da área jurídica, disponíveis nas
coleções: Atos Administrativos, Doutrina e Repositório Institucional.
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/
InfoHAB= O Centro de Referência e Informação em Habitação (InfoHAB) foi pensado e
implementado para aprimorar os mecanismos de sistematização e socialização da informação
na área do ambiente construído. É um projeto liderado pela Associação Nacional de
Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), concebido em resposta a uma Chamada
Pública do Programa de Tecnologia de Habitação (Habitare), financiado pela FINEP. Conta
também com recursos do Programa RHAE-CNPq e da Caixa Econômica Federal.
http://www.infohab.org.br/index/institucional

(EXATAS)
INSPEC= é o principal serviço de informação bibliográfica em língua Inglesa fornecendo
acesso a literatura científica e técnica do mundo em física, engenharia elétrica, eletrônica,
comunicações engenharia de controle, computadores e computação e tecnologia da
informação.
http://www.abe.pl/en/resources/databases/inspec
LOCUS=é uma base de dados que abrange as áreas de matemática aplicada e ciência da
computação e que oferece acesso aos textos completos de todas as revistas da SIAM, de 1952
a 1996. Trata-se de um importante recurso de apoio às atividades de ensino, pesquisa e
extensão, disponível para a comunidade USP, a partir de equipamentos existentes na
Universidade.
http://locus.siam.org/
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WORLDWIDESCIENCE=Base de dados que

grande parte das

informações

está

disponível gratuitamente e domínio aberto. São cerca de 95 bases de dados e portais de mais
de 70 países são pesquisáveis por meio WorldWideScience.org nas áreas de energia,
medicina, agricultura, meio ambiente e ciências básicas, incluindo o acesso a fontes de dados
científicos.
https://worldwidescience.org/
ArXiv=A ArXiv é um repositório temático nas áreas de física, matemática, computação,
estatística e biologia.
https://arxiv.org/
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E-BOOKS DE LIVRE ACESSO

Confiram a lista de Base de Dados que podem ser acessados os e-books de livre acesso.

SCIELO
http://books.scielo.org/search/?lang=pt&index=tw&q=&filter=&submit=Pesquisar&sort=publ
ication_date+desc
A Rede SciELO Livros visa à 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 e-books, tablets, smartphones e telas de
computador.
PORTAL DO LIVRO ABERTO= http://livroaberto.ibict.br
Já está no ar o Portal do Livro Aberto, que tem por objetivo reunir, divulgar, preservar e dar
visibilidade a publicações oficiais em ciência, tecnologia e inovação. Projeto viabilizado por
meio de apoio financeiro da Finep, o portal é mais um serviço do IBICT aberto à sociedade, e
que hoje conta com a parceria de diferentes órgãos dos poderes Executivo e Legislativo.
Nessa primeira fase, estão contempladas publicações sobre temas atuais como: 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.
BRASILIENSE= - http://www.brasiliana.com.br/

E-books da Editora Brasiliana publicados no período de 1931 a 1993, os quais reúnem
relatos de brasileiros e estrangeiros a cerca da realidade brasileira vista pelos ângulos da
política, sociologia, ciências e cultura.

