PORTAIS ACADÊMICOS

AGNIC (Agriculture Network Information Center, EUA)
https://www.agnic.org

Agrobase
http://snida.agricultura.gov.br/AGB
Literatura agrícola nacional, com link para algumas publicações com texto na íntegra, produzida em nível científico e
extensão rural, com 313.300 referências correntes e retrospectivas, fazendo a cobertura desde o ano de 1870 até o
momento. Desenvolvida e gerenciada pela Biblioteca Nacional de Agricultura-BINAGRI, órgão da Secretaria ExecutivaSE do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com a colaboração de outras instituições.

ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
http://www.anpad.org.br/
Desenvolve um consistente trabalho na promoção do ensino, da pesquisa e na produção de conhecimento dentro do
campo das ciências administrativas, contábeis e afins no Brasil.

Arca
https://www.arca.fiocruz.br/?locale=pt_BR
Repositório Institucional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Arca está organizado em comunidades que
correspondem às unidades da Fiocruz. Cada comunidade pode reunir os seus documentos em diferentes coleções.

Banco Central do Brasil
https://www.bcb.gov.br/

Bentham Open Journals (acesso gratuito)
https://benthamopen.com/index.php
As principais disciplinas das ciências, medicina, tecnologia e ciências sociais. Permite publicação de suas pesquisas em
um periódico de revisão de pares de boa qualidade.

BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
http://bdtd.ibict.br/vufind/
Sistema de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Estimula o
registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico.

Biblioteca Digital do Senado
https://www2.senado.leg.br/bdsf/
Mais de 250 mil documentos de interesse do Poder Legislativo.

BDJur - Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/
Repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que possibilita acesso a diversos conteúdos da área jurídica.

Biblioteca Eletrônica SPELL (acesso gratuito)
http://www.spell.org.br/
Scientific Periodicals Electronic Library - SPELL®, é um repositório de artigos científicos.

Biblioteca Virtual de Inovação Tecnológica
http://inovacaotecnologica.ibict.br/
FINEP e o Programa IBICT/CNPq reuniram de forma estruturada e seletiva, sites brasileiros e estrangeiros contendo
informações relevantes sobre inovação tecnológica.

BM&FBOVESPA
http://www.b3.com.br/pt_br/

BioMed Central (acesso gratuito)
https://www.biomedcentral.com/
Repositório internacional de periódicos nas área de Ciências Biológicas e da Saúde.

BVS - Biblioteca Virtual em Saúde
https://bvsalud.org/
Plataforma operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS.

BVS-Psicologia Brasil
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php

Brasil em Relevo
https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/
A Embrapa Monitoramento por Satélite concluiu uma nova série de imagens do Brasil visto do espaço, agora com
detalhes do relevo e da topografia.

Comdinheiro
https://www.comdinheiro.com.br/home3/
Sistema integrado de informações financeiras utilizado por alguns dos maiores bancos, equity researchers e gestoras
do Brasil.

Embrapa
https://www.embrapa.br/biblioteca
Publicações da Embrapa disponíveis para download gratuitamente

e-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
https://novo.unihorizontes.br/biblioteca/basededados/
Permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e
receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar
com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. Conhecer os relatórios estatísticos dos pedidos de informação
e recursos interpostos. Realizar cruzamentos e análises específicas sobre pedidos e recursos cadastrados no e-SIC.
Fazer o download dos arquivos de dados dos Relatórios Estatísticos, em CSV e XML.

Free medical journal
http://www.freemedicaljournals.com/
Revistas médicas gratuitas.

Fundamentus
http://www.fundamentus.com.br/
Disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das empresas com ações listadas na Bovespa.

Indexação compartilhada de artigos de periódicos - ICAP
https://www.pergamum.pucpr.br/icap/pesquisa.php
Permite o acesso aos periódicos das instituições da rede Pergamum

Títulos indexados no ICAP
https://www.pergamum.pucpr.br/icap/titulo.php

LEXML
https://www.lexml.gov.br/
Rede de informação legislativa e jurídica

LILACS
http://lilacs.bvsalud.org/
Índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe.

Portal Brasileiro de Dados Abertos
http://dados.gov.br/
Disponibilizada pelo governo para que todos possam encontrar e utilizar os dados e as informações públicas como,
por exemplo, dados de saúde suplementar, do sistema de transporte, de segurança pública, de indicadores de
educação, de gastos governamentais, de processo eleitoral, entre outros.

Portal Capes (nem todo conteúdo é acesso gratuito)
http://www.periodicos.capes.gov.br/
O melhor da produção científica nacional e internacional. Periódicos, livros e bases de dados.

Portal Jurídico Brasil - PJB
https://www.portaljuridicobrasil.com.br/

RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
https://www.rnp.br/
A RNP provê a integração global e a colaboração apoiada em tecnologias de informação e comunicação para a geração
do conhecimento e a excelência da educação e da pesquisa.

Scielo (conteúdo de acesso gratuito)
https://www.scielo.org/
Biblioteca Eletrônica Científica Online (do inglês: Scientific Electronic Library Online – SciELO).
Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – FAPESP e do Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informações em Ciências da Saúde – Bireme.

Scielo por área do conhecimento
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_subject&lng=pt&nrm=iso

SINDATA
https://www.semesp.org.br/sindata/
Maior banco de dados do Ensino Superior no País.

BASES DE LIVROS DIGITAIS GRATUITOS

BVS Psicologia ULAPSI Brasil - Psicologia
http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Inicio.html

Domínio Público - Multidisciplinar
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Freebooks - Área médica
http://freebooks4doctors.com/

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
http://livroaberto.ibict.br/
Portal do livro aberto em ciência, tecnologia e inovação.

Scielo Books- Multidisciplinar
http://books.scielo.org/

UNESP Editora – eBookls Multidisciplinar
http://www.culturaacademica.com.br/

USP - Portal de livros abertos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP

BIBLIOTECAS DIGITAIS/VIRTUAIS

BVSDE – Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental
http://www.bvsde.ops-oms.org/sde/ops-sde/portugues/bvsdepor.shtml

CEPEAD - Banco de Teses e Dissertações
https://cepead.face.ufmg.br/banco-de-teses-e-dissertacoes.html

EBAPE / FGV - Biblioteca de Teses e Dissertações
https://ebape.fgv.br/pesquisa/dissertacoes-teses

Estado de Minas Gerais
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/apresentacao/apresentacao.php

IBGE
https://biblioteca.ibge.gov.br/

IBICT - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
http://bdtd.ibict.br/vufind/

PUCMG - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/SilverStream/Pages/pg_ConsItemDefendidoLista.html

Senado Federal
https://www2.senado.leg.br/bdsf/

UFMG - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
https://repositorio.ufmg.br//

UFPE - Banco de Teses e Dissertações
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50

UFRGS - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/1

UNB- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
https://www.bce.unb.br/?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=18

UNICAMP
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/

USP - Biblioteca Virtual de Direitos Humanos
http://www.direitoshumanos.usp.br/

USP - Teses e Dissertações
http://www.teses.usp.br/

