BASES DE DADOS DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
(Grande Maioria de Acesso livre)

Links através das logomarcas
African Journals Online - (AJOL) é uma ampla e preeminente coleção de revistas do mundo; de
revisão por pares e de revistas acadêmicas afro-publicadas
AIster é um catálogo coletivo construído a partir de coleções de acesso aberto ao público. O acesso é
realizado por meio do WordCat
Andrews University Eletronic Journals (Periodicos de A a Z) - Coleção significativa de periódicos
mundiais, acessados através do site da Universidade. Muitos títulos com acesso livre
arXiv.org - Permite acesso aberto a mais de 1.140.000 e-prints em Física, Matemática, Ciência da
Computação, Biologia Quantitativa, Finanças Quantitativas e Estatística
Australian Journals On-Line (Biblioteca Nacional da Australia). Revistas australianas e recursos
online: livros, imagens, jornais históricos, mapas, músicas, arquivos e muito mais
Biblioteca Digital da Phorte Educacional - É um serviço gratuito de extensão universitária que
disponibiliza para a população: mais de 6 milhões de itens completos, abertos e gratuitos
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Contém teses e dissertações existentes nas instituições
de ensino e pesquisa brasileiras.
Biblioteca Digital Mundial - Disponibiliza na Internet, gratuitamente e em formato multilíngue,
importantes fontes provenientes de países e culturas de todo o mundo
Biblioteca Médica Virtual. Primeiro portal brasileiro da Internet dedicado integralmente à
informação e à educação profissional da saúde (Serviço prestado por assinatura)
Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) - É um centro especializado da OPAS. Permite pesquisa
bibliográfica nas bases de dados (Lilacs, Medline, Scielo). Documentos na íntegra
Biblioteca Virtual em Saúde (Prevenção e controle do Câncer) - Contém publicações científicas,
artigos, teses e dissertações, além de materiais audiovisuais, eventos e notícias sobre o tema.
Biblioteca Virtual em Saúde (Psicologia Brasil) - Acesso a bases bibliográficas e de texto completo,
em psicologia, livros eletrônicos, vídeos, portais, diretórios e muitos outros recursos
Biblioteca Virtual em Saúde Pública Brasil. Acesso on-line a uma coleção de fontes de informação de
literatura técnico-científica em texto completo, além de eventos.
BioMed Central. Base de dados do Reino Unido de publicações científicas das áreas de Biomédicas,
de acesso aberto.
Brasiliana Eletrônica - Coleção digital da história e descrição do Brasil
CAPES - Banco de Teses - Reúne as informações de teses e dissertações defendidas em programas de
pós-graduação do país reúne 458.657 resumos de trabalhos de pós-graduação desde 1987.

CAPES - Portal de Periódicos de Acesso Livre - Além das bases de dados assinadas pela Capes, o
Portal de Periódicos também disponibiliza conteúdo científico de acesso livre

CLACSO - Rede de Bibliotecas Virtuais de Ciências Sociais da América Latina e do Caribe

Christian Classics Ethereal Library - Biblioteca de literatura clássica cristã disponível em texto
completo objetivando promover o seu estudo por pesquisadores e interessados
Current Protocols - Conjunto de manuais de laboratório resultante de pesquisas científicas nas áreas
das ciências naturais e biomédicas. Textos completos além de vídeos das pesquisas.
Dialnet - Um dos maiores portais bibliográficos exaustivo e multidisciplinar de publicações científicas
espanholas. Para acessar: Usuário: universidad132 / Password: dialnet132
Diretório de Livros de Acesso Livre - Uma iniciativa internacional dedicada à publicação de acesso
aberto com sede na Biblioteca Nacional da Holanda. Acesso a mais de 4.500 livros acadêmicos
revisados por pares, de 150 editores em formato PDF
Diretório de Revistas Eletrônicas de Acesso Livre Permite o acesso gratuito a partir do momento de
publicação a revistas científicas e acadêmicas de alta qualidade, garantida por meio de revisão por
pares ou controle de qualidade editorial
Domínio Público. Promove o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de
textos, sons, imagens e vídeos)
E-Health Articles & Publications - Artigos, vídeos, fotos em HD e publicações nas áreas biomédica e
saúde com acesso aberto e grátis.
Editora Cultura Acadêmica é o segundo selo da Fundação Editora da UNESP. Disponibiliza
gratuitamente livros digitais gerados pelas pesquisas da universidade. Basta se cadastrar no site.
ERIC (Educational Resources Information Center) - Fonte de informação especializada no campo da
Educação e áreas correlatas (Gestão da educação; Educação superior; Secundário profissionalizante;
Educação especial, de professores, etc.)
Europeana Colections - Coleção online de 2 milhões de fotos, mostrando a historia da fotografia de
50 instituições europeias de 34 países diferentes (em 23 línguas).
FACSAL - Portal de Periódicos - Disponibiliza lista de links de revistas em formato digital de acesso
livre
Fórum de Comércio Internacional - Portal de informação sobre desenvolvimento e comércio
internacional, como competitividade, Negócios, direito comercial, comércio eletrônico, comércio e
meio ambiente, mulheres na economia, pobreza e serviços
Free Electronic Journals - University of Nevada - Coleção significativa de periódicos mundiais,
acessados através do site da Universidade
Free Medical Journals. Base de dados de mais de 4.800 revistas médicas de acesso livre

Google Acadêmico. Ferramenta de pesquisa do Google de trabalhos acadêmicos, literatura escolar,
jornais de universidades e artigos variados, por ordem de relevância. íntegra de cada artigo e seu
autor, onde ele foi publicado e a freqüência de suas citações.
HighWire - Free Online Full-text Articles - Extenso arquivo de revistas publicadas em texto completo,
muitas com acesso livre com a assitência de (HighWire Press). São mais de 7 milhoes de artigos.
Revistas de acesso livre totalizam 28 títulos.
HINARI - Rede eletrônica de pesquisa nas áreas biomédica e saúde (HINARI) criada pela OMS. O
acesso eletrônico é gratuito ou a baixo às coleções da literatura biomédica e de saúde
Hindawi Publishing Association - 434 Revistas de acesso livre, cobrindo todas as áreas de Ciência,
Tecnologia, Medicina e muitas áreas das Ciências Sociais
IBICT (Inst. Bras. de Inf. em Ciência e Tecnologia) - Potal de acesso à informação científica e
tecnológica brasileira, com acesso ao Catálogo Coletivo Nacional, Centro Brasileiro do ISSN,
Repositórios digitais e muitos outros recursos para pesquisa bibliográfica
ICAP - INDEXAÇÃO COMPARTILHADA DE ARTIGOS DE PERIÓDICOS
InfoMercadeo.com - Portal especializado em promover informação estratégica, prática e útil para
profissionais, estudantes universitários nas áreas de mercado, publicidade, desenho gráfico,
comunicação social, administração e meios
Ingenta Conect - Coleção multidisciplinar, de acesso aberto, de mais 4,5 milhões de artigos de mais
de 13.500 publicações científicas, acadêmicas e profissionais.
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - Base de dados de produtos e fontes de informações
pertinentes a políticas educacionais do Brasil, estudos e trabalhos relevantes para a comunidade
educacional - Documentos em texto completo.
Internet Archive - É uma biblioteca sem fins lucrativos de milhões de livros gratuitos, filmes,
software, música, e muito mais.
JSTOR Academic journals - Base de dados multidisciplinar de publicações acadêmicas de acesso
aberto, disponível em texto completo.
LATINDEX - Índice latinoamericano de Publicações Científicas - Produto da cooperação de
instituições que reunem e disseminam informação bibliográfica sobre as publicações científicas
seriadas produzidas na região
Latin Laws - Biblioteca digital de ciências políticas, econômicas, leis e legislação da América Latina.
Permite o acesso direto e gratuito aos textos completos de legislação de países latinos
Le Livros Website - Faça o download ou leia online livros em Epub, PDF e Mobi. São livros para iPad,
Android, Kindle e Kobo, classificados por categoria
LibroSinTinta.com - Site onde você pode fazer pesquisas e download de livros virtuais, manuais e
outros documentos, ou ler Livros online em nossa Biblioteca Virtual. Suporta os formatos de arquivo
mais populares: PDF, DOC, XLS, RTF, PPS e TXT
LILACS - É o mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina
e Caribe. Há 30 anos contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação
em saúde na Região.

Loma Linda University - Portal de Periódicos - (Periodicos de A a Z) - Coleção significativa de
periódicos mundiais, acessados através do site da Universidade
MedlinePlus - Fornece informações sobre doenças ou condições clínicas, medicamentos e
suplementos alimentares. Apresenta dicionário com termos médicos, entre outras informações

Medscape - Página oferece informações médicas e tópicos em educação médica

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - Rede de Bibliotecas digitais de teses e
dissertações de diversos países.
OAJI - Open Academic Journals Index - Base de Dados de código aberto (open-access) de revistas
científicas, fundada pelo Centro de Rede Internacional para Pesquisas Fundamentais e Aplicadas da
Federação Russa
Open Access Directory - O Diretório de Acesso Aberto (OAD) é um conjunto de listas contendo
informação científica e acadêmicas em texto completo e gratuito
OpenDOAR - É um diretório oficial de repositórios acadêmicos de acesso aberto. As listas dos
repositórios está organizada por continente com seus respectivos países em ordem alfabética
OMICS Group Open Access Journal - Hospeda mais de 400 revistas de acesso aberto e organiza mais
de 300 conferências internacionais anualmente em todo o mundo
Open Access Academy - Lista de editores universitários que possuem publicações de acesso livre
(sem barreiras financeiras ou de direitos autorais) para todos os leitores interessados

Open Access Journals Search Engine - Revistas de acesso aberto do mundo

Open Book Publishers - 90 livros para leitura online em código aberto, separados por categoria

Open Science Directory - Cerca de 13.000 revistas científicas com acesso aberto
PEDro - Base de dados gratuita na área de evidências em fisioterapia. Com mais de 37.000 estudos
clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica em fisioterapia. Contém centenas de links
para pesquisas relacionadas.
PDF DRIVE - É um portal com mecanismo de busca concebido para encontrar arquivos PDF. Contém
mais de 208 milhões de livros e documentos para download gratuito
PePsic - Base de dados de periódicos científicos de psicologia e áreas afins
PLOS (The Public Library of Science). Publica um conjunto de influentes revistas de acesso livre em
todas as áreas da ciência e da medicina

Portal da Saúde SUS - Portal do Ministério da Saúde do Brasil com conteúdo digital e aberto que
privilegia o conhecimento de saúde e seus respectivos desdobramentos
PSICODOC - Base de dados bibliográfica especializada em Psicologia e disciplinas afins. Inclui
trabalhos publicados em revistas, congressos e livros editados na Espanha, Portugal e na América
Latina, desde 1975. Acesso aberto em texto completo
Public Knowledge Project - Banco de dados de artigos, livros e anais de conferências usando o código
aberto do sistema PKP Open Journal . É uma iniciativa multi-universitária para acesso livre
objetivando melhorar a qualidade e o alcance das publicações acadêmicas
PubMed é um serviço da National Library of Medicine dos Estados Unidos que proporciona acesso ao
Medline, uma das maiores bases de dados bibliográficos na área de saúde
REBIUN - Rede de Bibliotecas Universitárias Espanholas
Redalyc - Base de dados multidisciplinar de publicações científicas da América Latina, Caribe,
Portugal e Espanha, com acesso livre
REDIB - Rede Iberoamericana de Inovação e Conhecimento Científico. Publicações científicas de
acesso aberto. Podem ser acessadas por país e/ou por áreas temáticas
ROAD : Directory of Open Access Scholary Resources. Acesso livre a um subconjunto do registro do
ISSN (1,8 milhões de registros bibliográficos). Recursos acadêmicos em acesso aberto aos quais foi
atribuído um ISSN : revistas, atas de conferências e repositórios acadêmicos
SciELO – Scientific Electronic Library Online, agrega e oferece revistas cientícas com coleções
nacionais e temáticas que estendem-se por mais de 16 países, envolvendo a Ibero-América e a África
do Sul
Scielo 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.
Science.ORG - Portal de busca em mais de 60 bases de dados de 2.200 sites disponíveis nas 15
agências federais americanas. Oferece mais de 200 milhões de páginas nas áreas de ciências
biomédicas e tecnológicas, incluindo resultados de pesquisa e desenvolvimento
SEER - O portal SEER tem uma seção com o objetivo de reunir, organizar e divulgar as revistas
científicas brasileiras que utilizam o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)
Serials in Cyberspace: Sites selecionados contendo coleções de revistas, recursos e serviços gratuitos

Society of Biblical Literature - Livros online para leitura e download nas áreas de Religião, Literatura
e Arqueologia
SPELL - Scientific Periodicals Eletronic Library - A biblioteca eletrônica SPELL® é um repositório de
artigos científicos, de acesso gratuito, nas áreas de Administração, Contabilidade e Turismo,
publicados a partir de 2008
Springer Open - Base de dados de livros e revistas de todas as áreas do conhecimento humano,
resultantes de trabalhos de investigadores e cientistas. Disponíveis em acesso livre

The National Academies Press. Oferece mais de 5.000 títulos em formato PDF. Todos os PDFs
(capítulos ou livro inteiro) podem ser baixados gratuitamente. Necessita cadastro gratuito no site
UNESCO - Portal global de acesso livre. Pode-se acessar por regiões e seus respectivos centros de
informação e documentação de cada região
Visible Body (Corpo humano em 3D) - Entendendo a anatomia humana em 3D real
Voice of the Shuttle - Publicações online da área de Humanidades
Wiley Open Access. Base de dados totalmente de acesso livre nas áreas de ciências da saúde
Worldcat - Conteúdo e serviços de Bibliotecas

