
FONTES DE INFORMAÇÃO CONFIÁVEIS



Governador Vice-Governador Secretária de 
Desenvolvimento

João Doria Rodrigo Garcia Patrícia Ellen da Silva

Diretora-Superintendente Coordenador de Ensino 
Superior de Graduação

Coordenador de Gestão 
Administrativa e 
Financeira

Laura Laganá Rafael Ferreira Alves Ana Paula Garcia

Vice-Diretora-
Superintendente

Coordenador de Ensino 
Médio e Técnico

Coordenador de Recursos 
Humanos

Emilena Lorenzon Bianco Almério Melquiades de 
Araújo Vicente Mellone Junior

Chefe de Gabinete da 
Superintendência

Coordenador de 
Formação Inicial e 
Educação Continuada

Coordenadora de 
Assessoria de Inovação 
Tecnológica

Armando Natal Maurício Marisa Souza Emilena Lorenzon Bianco

Coordenadora da Pós 
Graduação

Coordenador de 
Infraestrutura

Coordenadora de 
Assessoria de 
Comunicação

Helena Gemignasi 
Petorossi

Hamilton Pacífico da 
Silva Dirce Helena Salles

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO PAULA SOUZA 

http://www.cps.sp.gov.br
nucleobibli@cps.sp.gov.br

Versão	1

CENTRO DE GESTÃO DOCUMENTAL (CGD)

Diretora de Divisão do Centro de Gestão 
Documental 

Cetec Capacitações:

Tatiane Silva Massucato Arias Lucília Guerra

Diretora de Serviço do Núcleo de 
Biblioteca 

Projeto Gráfico e Diagramação e Coord. de 
projetos do Eixo de Produção Cultural e 
Design

Leticia Rolim Albuquerque Ana Raquel Elisa Satim Rodrigues

Diretora de Serviço do Núcleo de 
Documentação Ilustrações: Freepik
Aline Midori Yado

Equipe do CGD: Organização e texto das diretrizes para o 
uso de Rede Social:

Irislane Mendes Leticia Rolim Albuquerque
Lucas Costa Marcos Lima da Siva
Marcos Lima da Silva Tatiane Silva Massucato Arias
Nair da Silva

http://www.cps.sp.gov.br
mailto:nucleobibli@cps.sp.gov.br


SUMÁRIO
Desenvolvimento Educacional e Social ......3

Ambiente e Saúde...........................................7

Controle e Processos Industriais.................11

Gestão e Negócios.........................................14

Informação e Comunicação .........................16

Infraestrutura..................................................18

Produção Cultural e Design..........................20

Produção Industrial.......................................22

Recursos naturais.........................................24

Hospitalidade e Lazer....................................26

Produção alimentícia ....................................27

Fontes de informação aplicáveis em diversas 
áreas do conhecimento................................ 31

Fontes de informação sobre conhecimentos 
gerais..............................................................40

Podcasts........................................................ 46

Canais no Youtube........................................50



Desenvolvimento Educacional e Social
Biblioteconomia / Gestão de projetos sociais FIC / 
Mídias Sociais / Orientação Comunitária

IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em

Ciência e Tecnologia
Promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a

infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a

produção, socialização e integração do conhecimento científico e

tecnológico.

http://www.ibict.br/

Revista Perspectivas em Ciência da Informação
Divulgam artigos científicos, relatos de pesquisa, estudos teóricos,

revisões de literatura, relatos de experiências, traduções e

resenhas em Ciência da Informação, Biblioteconomia, Arquivologia,

Museologia e áreas afins.

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/index

Brapci - Base de Dados Referenciais de Artigos
de Periódicos em Ciência da Informação
Disponibilizam referências e resumos de textos publicados em

periódicos nacionais impressos e eletrônicos da área da Ciência da

Informação.

https://www.brapci.inf.br/

Espaço OFAJ
Possui textos de diversos especialistas, com vista a educação

continuada e discutir problemas da profissão, além de informes de

vagas abertas a profissionais da área.

https://www.ofaj.com.br/
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Cimplifica
O CImplifica é o primeiro podcast brasileiro de Ciência da

Informação, que engloba as áreas de Biblioteconomia,

Arquivologia, Museologia e Gestão da Informação. Trazendo temas

do guarda-chuva da Ciência da Informação e outras discussões

importantes para a memória da humanidade e para a sociedade em

geral.

https://cimplifica.com/

CETEC – Repositório

Desenvolvimento educacional e social
Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Desenvolvimento educacional e Social.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/EducacionalSocial/index.ph

p?pag=Desenvolvimento%20Educacional%20e%20Social

Segurança: Agente Comunitário de Saúde /
Segurança do trabalho
Trabalho Seguro

O objetivo do Programa Trabalho Seguro é contribuir para a

diminuição do número de acidentes de trabalho registrados no

Brasil nos últimos anos. O Programa Nacional de Prevenção de

Acidentes de Trabalho é uma iniciativa do Conselho Superior da

Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, em

parceria com diversas instituições públicas e privadas, visando à

formulação e execução de projetos e ações nacionais voltados à

prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.

http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro
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OIT - Organização Internacional do Trabalho
Principal organização internacional de fiscalização das condições

de trabalho ao redor do mundo, ela disponibiliza em seu site

notícias, as convenções ratificadas pelo Brasil na área, publicações

de revistas ligadas a entidade assim como os principais

documentos internacionais que estabelecem diretrizes para um

trabalho decente.

https://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz
Promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir

conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania.

Estes são os conceitos que pautam a atuação da Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, a mais

destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América

Latina.

https://portal.fiocruz.br/fundacao

Instituto Butantan
O Instituto Butantan é uma instituição pública centenária centrada na

divulgação do conhecimento científico e no desenvolvimento de

iniciativas e produtos que impactem beneficamente a saúde pública

através da expertise em ciência de base.

http://www.butantan.gov.br/

Biblioteca Virtual em Saúde – Secretaria Municipal da

Saúde do Estado de São Paulo
A BVS SMS São Paulo é um sistema de gestão de informação que visa

coletar, organizar, indexar, publicar, disseminar, ampliar e fortalecer o

conhecimento produzido na SMS com vistas a apoiar e desenvolver a

gestão do conhecimento para subsidiar os processos de tomada de

decisão de profissionais e gestores da saúde, bem como oferecer

informação de utilidade pública para todo cidadão com acesso livre,

gratuito e equitativo por meio de uma estrutura que integra e

interconecta bases de dados e fontes de informação de interesse

do seu público.

http://sms.sp.bvs.br/
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Biblioteca Virtual em Saúde – Secretaria
Municipal da Saúde do Estado de São Paulo
A BVS SMS São Paulo é um sistema de gestão de informação que

visa coletar, organizar, indexar, publicar, disseminar, ampliar e

fortalecer o conhecimento produzido na SMS com vistas a apoiar e

desenvolver a gestão do conhecimento para subsidiar os processos

de tomada de decisão de profissionais e gestores da saúde, bem

como oferecer informação de utilidade pública para todo cidadão

com acesso livre, gratuito e equitativo por meio de uma estrutura

que integra e interconecta bases de dados e fontes de informação

de interesse do seu público.

http://sms.sp.bvs.br/

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São
Paulo
A SES-SP é também responsável pela articulação e pelo planejamento de

ações desenvolvidas pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde

(DRS) distribuídos pelo Estado, além de administrar três fundações: a do

Remédio Popular (FURP), que pesquisa, desenvolve, fabrica e distribui

medicamentos; a Oncocentro de São Paulo (FOSP), que constitui-se

basicamente na instância de apoio à SES-SP para assessorar a política de

câncer no Estado; e a Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, que além do

desenvolvimento de pesquisas a partir de padrões internacionais de

referência, fornece hemocomponentes e serviços hemoterápicos

http://www.saude.sp.gov.br/

CETEC – Repositório (Segurança do trabalho)
Conjunto de matérias disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Segurança.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Seguranca_do_Trabalho/i

ndex.php?pag=Seguran%C3%A7a%20do%20Trabalho
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Scielo
A SciELO (Scientific Electronic Library Online) é um portal que

reúne, organiza e publica na internet textos completos de revistas

acadêmicas brasileiras.

Áreas do conhecimento: ciências agrárias, ciências biológicas,

ciências da saúde, ciências exatas e da terra, ciências humanas,

ciências sociais aplicadas, engenharias, linguísticas e psicanalise.

https://www.scielo.org/pt

BVS – Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme)
Minha BVS é um serviço gratuito que guarda informações e

preferências do usuário para oferecer serviços personalizados.

Minha BVS está disponível para qualquer usuário por meio de sua

conta Facebook, Google, BIREME Account ou do próprio serviço

Minha BVS. Minha BVS também está disponível como aplicativo

nas lojas eletrônicas da Google e Apple.

https://bvsalud.org/

Ambiente e Saúde
Gestão Ambiental / Hidráulica e saneamento / Meio
ambiente e recursos Hídric. / Radiologia / Sistemas
Biomédicos
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Bioline International
A Bioline International é uma cooperativa editorial sem fins

lucrativos comprometida em fornecer acesso aberto a periódicos

de pesquisa de qualidade publicados em países em

desenvolvimento. O objetivo da BI de reduzir a lacuna de

conhecimento do Sul para o Norte é crucial para uma

compreensão global da saúde (medicina tropical, doenças

infecciosas, epidemiologia, novas doenças emergentes),

biodiversidade, meio ambiente, conservação e desenvolvimento

internacional. Ao fornecer uma plataforma para a distribuição de

periódicos revisados por pares (atualmente de Bangladesh, Brasil,

Chile, China, Colômbia, Egito, Gana, Índia, Irã, Quênia, Malásia,

Nigéria, Tanzânia, Turquia, Uganda e Venezuela).

http://www.bioline.org.br/

PLOS
Editora internacional sem fins lucrativos que publica revistas em

acesso aberto. O PLOS publica um conjunto de periódicos

influentes de acesso aberto em todas as áreas da ciência e da

medicina. Relatados rigorosamente, revisados por pares e

imediatamente disponíveis sem restrições, promovendo o maior

número de leitores e impacto possível. Recomendamos que você

considere o escopo de cada periódico antes do envio, pois os

periódicos são independentes do ponto de vista editorial e

especializados em seus critérios de publicação e amplitude de

conteúdo.

https://plos.org/publish/
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SOS Mata Atlântica
Atua na promoção de políticas públicas para a conservação da

Mata Atlântica por meio do monitoramento do bioma, produção de

estudos, projetos demonstrativos, diálogo com setores públicos e

privados, aprimoramento da legislação ambiental, comunicação e

engajamento da sociedade.

https://www.sosma.org.br/
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Medicina em Debate
O podcast aborda temas sobre medicina, saúde e política

traduzidas para o dia-a-dia. Surge a partir da ideia de explorar este

formato de mídia que cresce bastante no Brasil para fazer

discussões dentro da área médica e da saúde na nossa sociedade.

Tem por objetivo atingir profissionais, estudantes, mas também a

população em geral que muitas vezes não sabe bem como buscar

informações de qualidade.

https://medicinaemdebate.com.br/

https://www.sosma.org.br/
https://medicinaemdebate.com.br/


CETEC – Repositório (Ambiente e saúde)
Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Ambiente e Saúde.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Ambiente_e_Saude/index.p

hp?pag=Ambiente%20e%20Sa%C3%BAde

Editora MS - Editoria Ministério da Saúde
Acesso ao conteúdo integral dos livros publicados por meio da

Editora do Ministério da Saúde. As publicações estão organizadas

por série e assunto, em cada item, os títulos estão listados em

ordem alfabética.

http://editora.saude.gov.br/livros/

Repositório ARCA - Repositório Institucional da
Fiocruz
O Arca é o Repositório Institucional da Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz) e sua função é reunir, hospedar, disponibilizar e dar

visibilidade à produção intelectual da Instituição; visa estimular a

mais ampla circulação do conhecimento, fortalecendo o

compromisso institucional com o livre acesso da informação em

saúde, além de conferir transparência e incentivar a comunicação

científica entre pesquisadores, educadores, acadêmicos, gestores,

alunos de pós-graduação, bem como a sociedade civil. O Arca

está organizado em comunidades que correspondem às unidades

da Fiocruz. Cada comunidade pode reunir os seus documentos

em diferentes coleções.

https://www.arca.fiocruz.br/terms/sobre.jsp
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Controle e Processos Industriais:
Automação e Manufatura Digital / Automação
Industrial / Desenv. de produtos plásticos / Eletrônica
Automotiva / Eletrônica Industrial / Gestão de

produção industrial / Instalações elétricas /
Manutenção de aeronaves / Manutenção industrial /

Mecânica automobilística / Mecânica de precisão /
Mecânica processos de produção / Mecânica

processos de soldagem / Mecanização em AP /
Mecatrônica industrial / Microeletrônica / Processos
metalúrgicos / Processos químicos / Produção

industrial (STZ) / Projetos de EA / Refrigeração VA /
Manufatura avançada / Gestão produção industrial

ITB / Produção industrial / Mec. Proc. de Soldagem
Sert. / Soldagem

EngrXiv
O engrXiv (Engineering Archive) é um repositório de pré-impressão para

engenharia lançado em julho de 2016. [1] Em 2019, foi anunciado que o

engrXiv estava legalmente se tornando parte da Open Engineering Inc,

uma organização sem fins lucrativos, para a promoção de práticas abertas

no campo da engenharia.

https://engrxiv.org/

Math WebSearch
Neste site você pode fazer uma busca por

números e fórmulas, além de textos.
http://pi.math.cornell.edu/~mec/Winter2009/RalucaRemus/index.html
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Instituto de Engenharia
O site divulga vídeos e notícias sobre temas em destaque, artigos

escritos por especialistas, além de informar a data de seminários e

congressos da área das engenharias e tecnologias.

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/news/

Current Index to Statistics
Índice bibliográfico com publicações sobre estatística, probabilidade

e áreas correlatas.

https://mathscinet.ams.org/cis

Blog da Engenharia
O site posta sobre temas das engenharias, tais como tecnologia,

empreendedorismo, cursos, mercado de trabalho e vagas abertas a

profissionais da área.

https://blogdaengenharia.com/

CETEC – POAD (Plano de Orientação para
Aprendizagem a Distância)
Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Controle e Processo Industriais.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/POAD/Processos_Industriai

s/index.php?pag=Controle%20e%20Processos%20Industriais

Repositório FEI
O Repositório FEI tem como objetivo aumentar a visibilidade e

evidenciar a produção científica e intelectual do Centro

Universitário FEI, fortalecendo a preservação da memória

institucional e promovendo a disseminação do conhecimento

produzido.

https://repositorio.fei.edu.br/
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A Voz da Indústria
Este é o canal de conteúdo da FEIMEC (Feira Internacional de

Máquinas e Equipamentos) e EXPOMAFE (Feira Internacional de

Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial), ambas, iniciativas

da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e

Equipamentos) e comandadas pelas entidades que representam os

segmentos desta importante cadeia produtiva. O canal de conteúdo

é um espaço destinado aos profissionais do setor com conteúdo

exclusivo, inédito e com foco na indústria brasileira de máquinas e

equipamentos.

https://avozdaindustria.com.br/

SENAI – Estante Virtual de Livros Didáticos Digitais

Senai
A Estante vem sendo atualizada a cada dia, e agora os alunos e

docentes poderão ter acesso gratuito a todos os Livros Didáticos

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Os conteúdos dos 86 cursos estão disponíveis e divididos em

Séries, com subdivisões de acordo com as 27 áreas tecnológicas,

22 cursos técnicos e 64 qualificações básicas. Entre as séries

disponíveis estão aprendizagem industrial, construção civil,

eletroeletrônica, gestão, petróleo e gás, telecomunicações e

vestuário.

http://digital.mflip.com.br/pub/senai/?flip=estante2#!/books/cover
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Gestão e Negócios:
Automação de ES / Comércio exterior / Gestão
Comercial / Gestão de Recursos Humanos / Gestão de
Energia / Gestão de negócios e inovação / Gestão

empresarial / Gestão financeira / Gestão pública / GRH
/ Marketing / Logística Aeroportuária / Logística /

Secretariado

SPELL – Scientific Periodicals Electronic Library

O Spell consiste em uma ferramenta virtual que agrega a

produção científica disponibilizada eletronicamente pelos

periódicos associados, reunindo artigos científicos, resenhas,

editoriais, notas bibliográficas, casos de ensino, debates entre

outros documentos, todos disponíveis livremente para consulta e

download. Além disso, o Spell organiza a produção científica

oriunda de diferentes periódicos, de modo que proporciona a

localização de trabalhos que atendam a um ou vários critérios

combinados de busca, os quais podem ser salvos ou

compartilhados pelos usuários. O Spell também traz, de modo

organizado, informações acerca dos principais periódicos das

áreas de Administração, Contabilidade e Turismo.

http://www.spell.org.br/
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Repositório Digital FGV
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.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/

CETEC – Repositório (Gestão e Negócios)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Gestão e Negócios.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Gestao_e_Negocios/index.

php?pag=Gest%C3%A3o%20e%20Neg%C3%B3cios

ProEdu – Repositório Online de Recursos Educacionais

para Educação Profissional e Tenológica
O ProEdu é o repositório de objetos educacionais da rede

profissional e tecnológica (Rede e-Tec Brasil) da Secretaria de

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da

Educação.

Os objetos educacionais são armazenados e catalogados para

acesso público universal nesse repositório, promovendo o

compartilhamento e oferta de conteúdo educacional acessível

como política pública do Estado, bem como a ampliação do

conteúdo disponibilizado. Desta forma, o ProEdu garante que os

materiais didáticos produzidos com recursos públicos, em

especial, os financiados pela Rede e-Tec Brasil tenham

distribuição gratuita e de maneira irrestrita.

http://proedu.rnp.br/
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Café com ADM
O Café com ADM é um podcast produzido pelo

site “Administradores.com”, um dos maiores sites do ramo na

América Latina. Contando com mais de 180 episódios, ele já trouxe

conversas com grandes nomes das áreas de negócios,

comportamento e carreira do Brasil, como Augusto Cury, por

exemplo.

https://administradores.com.br/podcast

ResumoCast
Este podcast traz dicas de leitura sobre empreendedorismo para

os seus ouvintes. Em cada episódio eles escolhem um livro

relevante sobre o tema, extraem as principais informações e fazem

um debate sobre esses pontos. O Resumocast já falou de livros

como “A Cauda Longa”, “O Poder da Influência” e “Nos Bastidores

da Disney”.

https://open.spotify.com/show/5iKUn89BH1v05iybJVqYYu

Informação e Comunicação
ADS Banco de dados / Big Data para agronegócio /
Design de mídias digitais / Geoprocessamento / GTI /
Informática para negócios / Jogos digitais / Redes de

computadores / Segurança de informação / Sistemas
para Internet
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CiteSeerX
O CiteSeerx é uma biblioteca digital e um mecanismo de pesquisa

em literatura científica em evolução que se concentrou

principalmente na literatura em ciência da computação e

informação.

http://citeseer.ist.psu.edu/index

CETEC – Repositório (Informação e Comunicação)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Informação e Comunicação.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Informacao_e_Comunicaca

o/index.php?pag=Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Comunica

%C3%A7%C3%A3o

Hipster Ponto Tech
O Hipsters Ponto Tech é o podcast onde o pessoal da Caelum e da

Alura entra em discussões acaloradas sobre programação, design,

ux, gadgets, startups e as últimas modinhas em tecnologia, sempre

com convidados especiais.

https://hipsters.tech/

PodProgramar
O PodProgramar é um podcast apresentado por Jessi

Zanelato e Ana Eliza, desenvolvedoras, focado em programação,

notícias e histórias da área, tudo com o toque feminino numa área

dominada por homens.

https://podprogramar.com.br/

Revista INTERCOM 
Intercom-RBCC é uma publicação quadrimestral editada pela

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da

Comunicação (INTERCOM), dirigida ao campo da Comunicação.

Seu conteúdo é preenchido em sua maior parte por artigos

científicos, respeitando a interdisciplinaridade e a abrangência

temática características da área do conhecimento.

http://www.portalintercom.org.br/ 17

http://citeseer.ist.psu.edu/index
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https://podprogramar.com.br/
http://www.portalintercom.org.br/


Infraestrutura
Controle de obras / Construção Civil – Edifícios /
Construção Civil – MTP / Construção de edifícios /
Gestão pontuaria / Transporte terrestre / Sistemas

navais

Controle & Automação: Revista da Sociedade 
Brasileira de Automática
Revista brasileira que divulga e destaca a produção tecno-

cientifica na área de automação.

https://www.sba.org.br/revista/

Energy
Base de dados que indexa todo conteúdo relacionado às diversas

tecnologias de Energia. É um serviço patrocinado pelo conjunto de

países membros do ETDE, cobrindo a base Energy completa

(desde 1987) e informações internacionais anteriormente

coletadas pelo US DOE (desde 1974). Além das referências

bibliográficas, tem-se acesso aos TEXTOS COMPLETOS dos

documentos não disponíveis comercialmente (por exemplo,

relatórios).

https://www.osti.gov/etdeweb/
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INFRACAST
O Infracast é o primeiro podcast brasileiro voltado exclusivamente

para temas relacionados à infraestrutura. Em entrevistas

descontraídas com os principais gestores públicos e profissionais

atuantes no setor, a equipe do Infracast discute erros e acertos

dos principais projetos do país e aborda as tendências da

infraestrutura para os próximos anos. O Infracast é coordenado e

apresentado por Isadora Cohen e Fernando Marcato e conta com

a produção executiva de Gabriel Fajardo, Vivian Semer e

produzido pela Heavy Drops Media.

https://open.spotify.com/show/6Frior4xbmxCNvYOH5XZcu

CETEC – Repositório (Infraestrutura)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Infraestrutura.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Infraestrutura/index.php?p

ag=Infraestrutura
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Zentralblatt MATH (zbMATH)
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).

https://zbmath.org/

Engenharia Científica (plataforma streaming)
Um podcasts feito por engenheiros civis e arquitetos para falar de

engenharia, ciência e história; de maneira bem humorada e

didática.

https://open.spotify.com/show/61ams3T1S7T6P0J4Q05EDy

https://open.spotify.com/show/6Frior4xbmxCNvYOH5XZcu
http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Infraestrutura/index.php?p
https://zbmath.org/
https://open.spotify.com/show/61ams3T1S7T6P0J4Q05EDy


Produção Cultural e Design
Produção fonográfica
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Internet Archive
O Internet Archive é uma biblioteca sem fins lucrativos de milhões

de livros, filmes, software, músicas, sites e muito mais.

https://archive.org/

Tenho Mais Discos Que Amigos
O Tenho Mais Discos Que Amigos é um dos maiores portais de

música do Brasil. A equipe do TMDQA também prepara

quinzenalmente um podcast para conversar sobre as novidades do

cenário, além de realizar reportagens com músicos e especialistas.

A apresentação é feita por Rafael Teixeira.

https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/category/podcasts/

https://archive.org/
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/category/podcasts/


IMS – Instituto Moreira Salles
O Instituto Moreira Salles é uma instituição singular na paisagem

cultural brasileira. Tem importantes patrimônios em quatro áreas:

Fotografia, em mais larga escala, Música, Literatura e Iconografia.

Notabiliza-se também por promover exposições de artes plásticas

de artistas brasileiros e estrangeiros. E gosta de Cinema. Suas

atividades são sustentadas por uma dotação, constituída

inicialmente pelo Unibanco e ampliada posteriormente pela família

Moreira Salles.

https://ims.com.br/

CETEC – Repositório (Produção Cultural e Design)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Produção Cultural e Design.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Producao_Cultural_e_Desi

gn/index.php?pag=Produ%C3%A7%C3%A3o%20Cultural%20e%2

0Design
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Troca o Disco
O Troca o Disco conta com uma equipe de pessoas apaixonadas

por música, com formação e experiência na área. Eles trazem

temas como os melhores lançamentos e shows, além de conversas

sobre música, de forma bem eclética. O podcast é apresentado por

João Paulo e Henrique Machado.

https://trocaodisco.com.br/

Itaú Cultural
O Itaú Cultural é uma organização voltada para a pesquisa e a

produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo e a

difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa maneira,

contribui para a valorização da cultura de uma sociedade tão

complexa e heterogênea como a brasileira.

https://www.itaucultural.org.br/

https://ims.com.br/
http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Producao_Cultural_e_Desi
https://trocaodisco.com.br/
https://www.itaucultural.org.br/


Produção Industrial
Biocombustíveis / Construção naval / Cosméticos /
Fabricação mecânica / Materiais / Mecânica-Projetos /
Polímeros / Produção têxtil / Projetos Mecânicos /

Têxtil e moda

Câmara Técnica de Cosméticos
A Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC) foi instituída pela

Portaria nº 485, de 7 de julho de 2004 e substitui a Comissão

Técnica de Assessoramente em Cosméticos (CTAC) instituída

pela Portaria Ministerial em 14 de julho de 1995.

Sua finalidade é prestar consultoria e assessoramento e emitir

parecer técnico em matéria relacionada a produtos de higiene

pessoal, cosméticos e perfumes.

http://portal.anvisa.gov.br/cosmeticos/camara-tecnica

ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química)

Possível verificar os últimos avanços e acontecimentos voltados

para os produtores das matérias-primas dos cosméticos.

https://abiquim.org.br/
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https://abiquim.org.br/


ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de

Confecção
A ABIT promove as empresas de todos os segmentos da indústria

têxtil, desde o cultivo do algodão, matérias-primas sintéticas, fibras

têxteis, fiações, tecelagens, malharias, tinturarias, estamparias até

confecções. A ABIT tem como missão apoiar o desenvolvimento

sustentado da indústria têxtil brasileira, defendendo seus

interesses junto aos órgãos governamentais e internacionais, além

de divulgar o setor junto ao grande público.

https://www.abit.org.br/

ABTT - Associação Brasileira de Técnicos Têxteis

Instituição aberta a todos os profissionais atuantes na cadeia

produtiva têxtil - vestuário, desde que possuidores de formação em

nível de segundo grau ou superior, reconhecido como tal pela

legislação oficial do país, em âmbito nacional.

https://www.abtt.org.br/pt/home

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas
Sebrae significa “Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas”, ou seja, tem o objetivo fomentar o empreendedorismo

no Brasil auxiliando as pequenas empresas e Micro

empreendedores individuais.

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos):
Principal associação dos produtores de cosméticos no país e têm

muitas informações interessantes sobre produção, mercado e

distribuição, além de cursos e promoções.

https://abihpec.org.br/

CETEC – Repositório (Produção Industrial)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Produção Industrial.
http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Producao_Industrial/index.php?pag=Pr

odu%C3%A7%C3%A3o%20Industrial 23
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AGRIS
Base de dados criada pela FAO. Contém diversas referências na

área agrícola entre artigos de periódicos, livros, teses –

(literatura convencional e não-convencional).

http://agris.fao.org/agris-search/index.do

Agrociencia - Uruguay
Agrociencia é uma revista revisada por pares, editada em conjunto

pela Faculdade de Agronomia da Universidade da República e pelo

Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária, Uruguai.

http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio

Estação Esalq
Podcast produzido pela Divisão de Comunicação da Escola

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - Esalq/USP

https://open.spotify.com/show/3awPg8kvNUUldB0FuWdhOJ

Recursos naturais
Agronegócio / Produção agropecuário / Silvicultura
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http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio
https://open.spotify.com/show/3awPg8kvNUUldB0FuWdhOJ


Biblioteca EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é uma

Empresa Pública de pesquisa vinculada ao Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Suas unidades

(centros de pesquisa) estão distribuídas em quase todos os

Estados do Brasil e suas ações de pesquisa têm abrangência

nacional.

https://www.embrapa.br/biblioteca

Agro Resenha
O Podcast mostra as tendências do agronegócio e rebatendo mitos

que envolvem a produção, tudo isso de forma técnica e isenta. A

ideia é trazer a realidade do agronegócio para o assunto do dia a

dia das pessoas, fornecendo conteúdo de qualidade para quem se

interessa ou pode se interessar pelo tema.

https://soundcloud.com/agroresenha

Repositório – Alice
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”.

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/

CETEC – Repositório (Recursos Naturais)

Conjunto de matérias disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Recursos Naturais.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Recursos_Naturais/index.p

hp?pag=Recursos%20Naturais
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https://www.embrapa.br/biblioteca
https://soundcloud.com/agroresenha
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/
http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Recursos_Naturais/index.p


Hospitalidade e Lazer
Evento / Gestão de serviços /
Gestão de turismo

RBTUR – Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo

A RBTUR publica artigos inéditos resultantes de pesquisas

científicas rigorosas, inovadoras e relevantes sobre Turismo.

https://www.rbtur.org.br/rbtur

Revista de Hospitalidade
Tem como objetivo reunir reflexões e pesquisas científicas

referentes à temática da hospitalidade em todas as suas vertentes.

Aceita comunicações na forma de artigos, ensaios, informações

sobre pesquisas em andamento, apresentando ainda todos os

resumos das dissertações defendidas no Mestrado e resenhas de

livros.

https://www.revhosp.org/hospitalidade

Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur
Vinculado ao Ministério do Turismo, traz informações

sobre negócios, eventos, cultura, projetos e políticas na área.

http://www.turismo.gov.br/site/br/home/index.php
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CETEC – Repositório (Turismo, Hospitalidade e Lazer)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Turismo Hospitalidade e Lazer.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/Turismo_Hospitalidade_e_L

azer/index.php?pag=Turismo,%20Hospitalidade%20e%20Lazer

Ministério do Turismo
Ministério do Turismo (MTur) é um órgão do governo do Brasil que

objetiva "desenvolver o turismo como atividade econômica auto-

sustentável em geração de empregos e divisas, proporcionando

inclusão social.

http://www.turismo.gov.br/

Produção alimentícia 
Alimentos / Agroindústria
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TBCA – Tabela Brasileira de Composição de
Alimentos
A TBCA apresenta duas bases de dados distintas, uma com dados

analíticos originais relativos a alimentos da biodiversidade brasileira

e alimentos regionais e, outra com informações sobre o conteúdo

de componentes dos alimentos mais consumidos no Brasil, com o

objetivo de permitir a avaliação da ingestão de nutrientes e facilitar

o planejamento de planos alimentares.

http://www.tbca.net.br/index.html

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde
DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde é um periódico

científico interdisciplinar editado pelo Instituto de Nutrição da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Temos por missão

publicar debates, análises e resultados de investigações relevantes

para o campo da Alimentação, Nutrição e Saúde.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index

Revista Higiene Alimentar
A publicação trata dos temas atuais relacionados à área da

ciência dos alimentos, distribuídos em diversas seções, a fim de

oferecer ao leitor os subsídios necessários ao debate de

questões que envolvem a produção das matérias-primas, sua

industrialização e, sobretudo, o entendimento das modernas

técnicas de processamento para a obtenção do alimento

nutritivo, de alta qualidade e sem risco.

https://www.higienealimentar.com.br/sobre/
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CETEC – POAD (Plano de Orientação para
Aprendizagem a Distância)
Conjunto de materiais disponíveis relacionado ao eixo tecnológico

Produção Alimentícia.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/POAD/Producao_Alimenticia/in

dex.php?pag=Produ%C3%A7%C3%A3o%20Aliment%C3%ADcia
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ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma agência

reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial,

vinculada ao Ministério da Saúde. A agência exerce o controle

sanitário de todos os produtos e serviços (nacionais ou

importados) submetidos à vigilância sanitária, tais como

medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do

tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de

saúde.

http://portal.anvisa.gov.br/novahome

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/POAD/Producao_Alimenticia/in
http://portal.anvisa.gov.br/novahome


NAL Online Catalog – AGRICOLA
AGRÍCOLA ( AGRIC ultural O n L ine Um cesso), uma base de

dados produzidos pela Biblioteca Agrícolas Nacional (NAL),

consiste em dois subconjuntos de registos. O primeiro contém

citações para artigos de periódicos que incluem resumos. O

segundo consiste em registros bibliográficos descrevendo

monografias, seriados, materiais audiovisuais e conteúdo on-line

de todo o mundo. AGRICOLA inclui, entre outros, recursos

disponíveis na biblioteca. O banco de dados contém mais de

5.200.000 registros e inclui trabalhos impressos do século XV.

https://agricola.nal.usda.gov/help/aboutagricola.html

BINAGRI - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, Brasil
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.

http://orton.catie.ac.cr/agb.htm

AGRIS - Agricultural Science and Technology Information

AGRIS é o Sistema Internacional de Ciência e Tecnologia Agrícola,

um banco de dados bibliográfico multilíngue que conecta os

usuários diretamente a uma rica coleção de pesquisas e

informações técnicas mundiais sobre alimentação e agricultura.

https://agris.fao.org/agris-search/index.do
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Fontes de informação aplicáveis em 
diversas áreas do conhecimento

Banco de teses da CAPES
Reúne resumos de teses e dissertações defendidas em programas

de pós-graduação do país, desde 1987. As informações são

fornecidas diretamente à Capes pelos programas de pós-

graduação, que se responsabilizam pela veracidade dos dados.

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
Aberta ao público em 2013, a Biblioteca Brasiliana Guita e José

Mindlin (BBM) é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão

Universitária da Universidade de São Paulo (USP). Foi criada em

janeiro de 2005 para abrigar e integrar a coleção brasiliana reunida

ao longo de mais de oitenta anos pelo bibliófilo José Mindlin e sua

esposa Guita. Com o seu expressivo conjunto de livros e

manuscritos, a brasiliana reunida por Guita e José Mindlin é

considerada a mais importante coleção do gênero formada

por particulares. São cerca de 32 mil títulos que correspondem

a 60 mil volumes aproximadamente.

https://www.bbm.usp.br/pt-br/ 31
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD)
Sistema de busca do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência

e Tecnologia (IBICT) que integra a pesquisa de teses e

dissertações em texto completo provenientes de bibliotecas digitais

de instituições do Brasil.

http://bdtd.ibict.br/vufind/

Biblioteca Digital da UNICAMP
Nesse sentido, a Biblioteca Digital (BD) tem como objetivo principal

disponibilizar, de maneira rápida e sem fronteiras, parte ainda da

produção científica gerada na Universidade, além de outros

conteúdos digitais, ofertando mais de um milhão de páginas aos

pesquisadores nacionais e internacionais. Em breve, toda a

produção científica gerada pela Universidade estará disponível

somente no Repositório, sendo que a BD coexistirá ofertando

apenas conteúdos digitais diversos.

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

A Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos da
USP
Proporciona à sociedade em geral o acesso ao texto completo dos

Trabalhos de Conclusão de Curso da Universidade. Inclui em seu

acervo: Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, Trabalho

de Conclusão de Curso de Especialização (MBA), Trabalho de

Conclusão de Residência (TCR).

http://www.bdta.sibi.usp.br/

Biblioteca Virtual
A Biblioteca Virtual foi criada com o objetivo de oferecer apoio ao

acesso às principais informações sobre a administração pública do

estado de São Paulo, serviços públicos e alguns conteúdos de

interesse da população, por meio das tecnologias de informação e

comunicação, em especial da internet.

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/bibliov.php
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Biblioteca Nacional
Uma biblioteca nacional é uma biblioteca especificamente

estabelecida pelo governo de um país para servir de repositório do

patrimônio bibliográfico desse país.

A BNDigital disponibiliza apenas documentos em domínio público

ou com autorização de publicação do titular do direito autoral,

exceto músicas gravadas em discos de 78 rotações que só podem

ser acessadas na íntegra no prédio sede da FBN.

https://bndigital.bn.gov.br/
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Biblioteca Digital Unesp
A Unesp - Universidade Estadual Paulista, no âmbito de seu

Programa Memória Social, dá início ao processo de

disponibilização digital de acervos pertencentes ao seu sistema

de bibliotecas e centros de documentação que reúne documentos

de naturezas diversas, tais como livros e periódicos, possibilitando

à sociedade acessibilidade ao conhecimento.

A parceria com a Biblioteca Nacional, o Arquivo Público do Estado

de São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade possibilitou,

também, a reprodução de material pertencente a essas

importantes instituições públicas. Ao dar acesso irrestrito a esse

rico material, a universidade cumpre com sua responsabilidade

social, democratizando o acesso à informação e contribuindo com

o ensino, a pesquisa e a difusão do conhecimento.

https://bibdig.biblioteca.unesp.br/

https://bndigital.bn.gov.br/
https://bibdig.biblioteca.unesp.br/


Biblioteca Virtual da FAPESP
A Biblioteca Virtual do Centro de Documentação e Informação da

FAPESP - BV/CDi oferece informação referencial sobre bolsas e

auxílios apoiados pela Fundação.

https://bv.fapesp.br/pt/

Biblioteca Virtual em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

A BVS Rede de Informação e Conhecimento é resultado do Projeto

Gestão de Informação Técnico- Científica em Saúde realizado

em 2006 pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

(SES/SP) em parceria com a BIREME/OPAS/OMS.

Tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da gestão de

informação e conhecimento em saúde no Estado de São Paulo,

permitindo acesso equitativo e universal às fontes de informação

relevantes em saúde. Utiliza o modelo de gestão da Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS).

https://ses.sp.bvs.br/
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Bibliotecas Digitais
Reúnem coleções de objetos digitais que podem ser textos e

materiais audiovisuais armazenados em formato eletrônico, bem

como os serviços e meios para organizar, armazenar e recuperar

os arquivos e mídias contidas em seu acervo. A USP disponibiliza

à sua comunidade e ao público em geral diversas Bibliotecas

Digitais, incluindo a Biblioteca Digital de Teses e

Dissertações. Além das Bibliotecas Digitais, é possível acessar

acervos digitais de e-Books, de revistas científicas, além da Lista

de Revistas A-Z assinadas. Outros acervos digitais incluem

o Portal de Livros Abertos, o Portal de Obras Raras, Especiais e

Documentos Históricos, e o Portal de Revistas da USP.

https://www.aguia.usp.br/bibliotecas/

https://bv.fapesp.br/pt/
https://ses.sp.bvs.br/
https://www.aguia.usp.br/bibliotecas/


C@pelo
Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs

Biblioteca Digital C@pelo oferece acesso ao texto completo dos

TCCs, defendidos na graduação da Unesp, que foram aprovados e

encaminhados pelos Conselhos de Cursos.

https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cpelo---biblioteca-digital-

tcc/

C@thedra
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações oferece acesso ao

texto completo das teses/dissertações defendidas na Unesp, e que

nos foram encaminhadas. De qualquer forma, fornece a localização

do documento impresso em uma de nossas bibliotecas.

https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cthedra---biblioteca-

digital-teses/

CETEC – POAD
(plano de Orientação para Aprendizagem a Distância)

Conjunto de materiais disponíveis relacionado aos eixos

tecnológicos.

http://www.cpscetec.com.br/repositorio/

Coleção PROPG Digital
Livros editados em parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação

(PROPG) e a Fundação Editora da Unesp. São publicações de

autores da própria Universidade. Inicialmente disponibilizam livros

em primeira edição apenas nos formatos digitais, com a

possibilidade de download gratuito.

http://www.culturaacademica.com.br/

35

https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cpelo---biblioteca-digital-tcc/C@thedra
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cpelo---biblioteca-digital-tcc/C@thedra
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cpelo---biblioteca-digital-tcc/C@thedra
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cthedra---biblioteca-digital-teses/
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cthedra---biblioteca-digital-teses/
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cthedra---biblioteca-digital-teses/
http://www.cpscetec.com.br/repositorio/
http://www.culturaacademica.com.br/


DOAJ (Diretório de Revistas de Acesso Aberto)
O DOAJ é um diretório on-line com curadoria da comunidade que

indexa e fornece acesso a periódicos de alta qualidade, acesso

aberto e com revisão por pares. DOAJ é independente. Todo o

financiamento é via doações, 22% das quais são de patrocinadores

e 78% de membros e editores. Todos os serviços do DOAJ são

gratuitos, incluindo a indexação no DOAJ. Todos os dados estão

disponíveis gratuitamente.

https://doaj.org/

E-Aulas: Portal de vídeo aulas
Universidade de São Paulo (USP)

O e-Aulas é um serviço aberto a todos, ou seja, você não precisa

fazer parte da comunidade USP para ter acesso aos vídeos e

demais conteúdos oferecidos.

http://eaulas.usp.br/portal/home.action

E-books Scielo
Publicação on-line de coleções de livros nacionais, de todas as

áreas, de caracteres científicos editados, por instituições

acadêmicas;

http://books.scielo.org/

Ibict Oasisbr Instituto Brasileiro de Informação em

Ciência e Tecnologia
O Oasisbr é o portal brasileiro que reúne a produção científica

nacional em acesso aberto. O portal permite, por meio de uma

única interface, a pesquisa simultânea em repositórios digitais,

teses e dissertações e periódicos científicos eletrônicos. Por meio

do oasisbr é possível consultar e fazer o download do texto

completo, sem nenhum custo, de artigos científicos, teses,

dissertações, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados

em eventos, entre outros documentos que se constituem

a produção científica brasileira.

http://oasisbr.ibict.br/vufind/ 36
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LA Referencia
LA Referencia é uma rede de repositórios institucionais da América

Latina. Compreende 9 países, com conteúdo em português

(Brasil), mas com predomínio de conteúdo em espanhol. Possui

aproximadamente 1.500.000 documentos, entre artigos, relatórios,

dissertações e teses.

http://www.lareferencia.info/pt/

Livros digitais - Prograd
Um livro eletrônico é a versão digital de um livro, e é adquirido por

meio de download para ser lido no monitor do seu micro, e/ou

impresso na sua impressora. No caso dos aqui disponíveis são

livros de instituição pública de ensino superior - não podendo ser

comercializados. Portanto, devem ser usados apenas para fins

educacionais, com a devida indicação da fonte e autoria.

https://www2.unesp.br/portal#!/prograd/e-livros-prograd/

JSTOR – Open Access Content
O JSTOR é uma biblioteca digital altamente seletiva de conteúdo

acadêmico em muitos formatos e disciplinas. As coleções incluem

os principais periódicos acadêmicos revisados por pares, bem

como periódicos literários respeitados, monografias acadêmicas,

relatórios de pesquisa de institutos confiáveis e fontes primárias.

https://www.jstor.org/?refreqid=search%3A91db073aa2e5db2b4b4

2c4b59e891272
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Periódicos Capes
O Portal de Periódicos foi criado tendo em vista o déficit de

acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica

internacional, dentro da perspectiva de que seria

demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de

periódicos impressos para cada uma das universidades do

sistema superior de ensino federal. Foi desenvolvido ainda com o

objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a

essa informação no Brasil. Ele é considerado um modelo de

consórcio de bibliotecas único no mundo, pois é inteiramente

financiado pelo governo brasileiro. É também a iniciativa do

gênero com a maior capilaridade no planeta, cobrindo todo o

território nacional.

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Networked Digital Library of Theses and
Dissertations (NDLTD)
Sistema de busca que integra a pesquisa de teses e dissertações

em texto completo de diversas instituições e países.

http://search.ndltd.org/

OAPEN – Plataforma Online de Publicação e

Biblioteca
A biblioteca OAPEN contém livros acadêmicos de livre acesso com

foco em assuntos de ciências humanas e sociais. O OAPEN

trabalha com editores para construir uma coleção de livros de

acesso aberto com qualidade controlada e fornece serviços para

editores, bibliotecas e financiadores de pesquisa nas áreas de

depósito, garantia de qualidade, disseminação e preservação

digital.

https://oapen.org/

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://search.ndltd.org/
https://oapen.org/


Periódicos Unesp/Selo PROPe
A Coordenadoria Geral de Bibliotecas disponibiliza aqui os

periódicos eletrônicos editados por diferentes Unidades da Unesp

e que são apoiados pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe).

https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/periodicos-unesp-selo-prope/

Wiley Online Library
Acesso a mais de 19.500 livros digitais de excelência em todas as

áreas do conhecimento humano.

https://onlinelibrary.wiley.com/

WoldCat
O WorldCat é a maior rede mundial de conteúdo e serviços de

bibliotecas. As bibliotecas do WorldCat se dedicam a fornecer

acesso a seus recursos na Web, onde a maioria das pessoas inicia

a busca por informações. O WorldCat.org permite, pesquise um

item em várias bibliotecas de uma só vez e localize-o em uma

biblioteca próxima, encontre livros, músicas e vídeos para conferir,

encontre artigos de pesquisa e itens digitais (como audiolivros).

https://www.worldcat.org/

WorldWideScience.org
O WorldWideScience.org é um portal científico global - acelerando

as descobertas científicas e o progresso por meio de uma parceria

multilateral para permitir a pesquisa federada de portais e bases de

dados científicos nacionais e internacionais.

https://worldwidescience.org/index.html
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Fontes de informação sobre conhecimentos 
gerais (história, educação, atualidades etc)

Arquivo da Ditadura: documentos reunidos por
Elio Gaspari
Desde a década de 1980, Elio Gaspari reunia documentos que

serviram de base para seus livros sobre o governo militar no Brasil.

Entre bilhetes, despachos, discursos, manuscritos, diários de

conversas travadas pela cúpula e telegramas do governo

americano, seu arquivo pessoal reúne mais de 15 mil itens sobre a

ditadura. São registros que se iniciam nos anos anteriores ao golpe

de 1964 e seguem até os estertores do regime. Entre eles, há 10

mil provenientes do arquivo do general Golbery do Couto e Silva,

como suas apreciações e análises conjunturais redigidas em três

momentos distintos, de 1960 a 1968.

Este site disponibiliza uma seleção desse rico material, parte dela

presente também na versão em e-book dos cinco volumes da série

sobre os “anos de chumbo”. É a primeira vez que esses

documentos ficam disponíveis para consulta na internet.

https://arquivosdaditadura.com.br/
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Arxiv.Org
O arXiv é um serviço de distribuição gratuita e um arquivo de

acesso aberto para 1.692.592 artigos acadêmicos nas áreas de

física, matemática, ciência da computação, biologia quantitativa,

finanças quantitativas, estatística, engenharia elétrica e ciência de

sistemas e economia.

https://arxiv.org/

Brasiliana Iconográfica
O projeto Brasiliana Iconográfica propõe-se reunir em um mesmo

portal web fontes iconográficas – desenhos, aquarelas, pinturas,

gravuras e impressos – dispersas por coleções públicas e privadas

no Brasil e no exterior, tornando-as acessíveis à consulta virtual de

um público amplo e internacional.

https://www.brasilianaiconografica.art.br/

Britannica Escola
Britannica Escola – O portal Britannica Escola é uma parceria da

Capes com a Encyclopædia Britannica. O site permite que alunos e

professores tenham acesso, durante o processo de aprendizado,

às ferramentas de ensino e recursos multimídia.

https://escola.britannica.com.br/

Ciência Estratégica
Notícias, análises e entendimento da ciência que afeta sua

vida. Produzido por seres humanos. O objetivo deste blog, site e

banco de dados é ajudá-lo a conhecer, localizar e avaliar

criticamente as informações que o ajudam a entender a ciência (as

forças físicas, tecnológicas e psicológicas do mundo) e como isso

afeta sua vida.

https://www.strategian.com/
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David Rumsey Historical Map Collection
Mais de 30 mil imagens históricas que podem ser buscadas por

palavra-chave. A coleção de mapas históricos possui mais de

98.000 mapas e imagens relacionadas online. A coleção inclui

mapas raros do século XVI ao XXI da América, América do Norte,

América do Sul, Europa, Ásia, África, Pacífico, Ártico, Antártica e o

mundo.

https://www.davidrumsey.com/

eduCAPES
O eduCAPES é um portal de objetos educacionais abertos para

uso de alunos e professores da educação básica, superior e pós

graduação que busquem aprimorar seus conhecimentos.

O eduCAPES Engloba em seu acervo milhares de objetos de

aprendizagem, incluindo textos, livros didáticos, artigos de

pesquisa, teses, dissertações, videoaulas, áudios, imagens e

quaisquer outros materiais de pesquisa e ensino que estejam

licenciados de maneira aberta, publicados com autorização

expressa do autor ou ainda que estejam sob domínio público.

https://educapes.capes.gov.br/
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ERIC – Education Resources Information Center
Uma base de dados que oferece o acesso à literatura sobre

pesquisa na área de educação e temas relacionados. Uma base do

tipo referencial com resumo é caracterizada por apresentar o

resumo e a referência bibliográfica dos documentos. Em boa parte

desta base é disponível links do documento completo.

https://eric.ed.gov/?

E-prints
Versão digital de uma pesquisa científica, disponibilizados em

repositórios, onde geralmente os próprios autores realizam o

depósito. Esses textos podem ser Preprints (não foram publicados)

ou PosAprint (publicado em alguma fonte de informação).

Conheça alguns repositórios de E-prints, nos links abaixo:

ASAPBIO [Ciências da Vida]; https://asapbio.org/

BIORXIV [Biologia]; https://www.biorxiv.org/

F1000RESEARCH [Ciências da Vida]; https://f1000research.com/

PSYARXIV [Ciências Psicológicas]. https://psyarxiv.com/

History Engine
Ferramenta colaborativa para educação em que os alunos

aprendem história ao pesquisar, escrever e publicar artigos,

criando uma grande coleção de textos sobre a história dos EUA

que podem ser buscados por outros alunos.

http://historyengine.richmond.edu/
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Portal Domínio Público
O Portal Domínio Público é uma biblioteca digital editada pelo

Ministério da Educação do Brasil, cujo lançamento se deu em

2004, com acervo inicial de 500 obras. Ultrapassou os 198 mil

títulos em seu acervo em 2014: 182 mil em arquivos de texto e 15

mil em outras mídias.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Internet Ancient History Sourcebook
Bom lugar para pesquisar sobre a origem humana com textos

completos sobre antigas civilizações como Mesopotâmia e Roma,

além da origem cristã.

https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/asbook.asp

JURN
Na ferramenta de busca Jurn é possível obter resultados de mais

de 4 mil jornais e artigos gratuitos nas áreas de artes e

humanidades.

http://www.jurn.org/#gsc.tab=0

Open Library
Encontre livros clássicos, e-Books e todo tipo de material gratuito.

Você pode indicar textos para o site.

https://openlibrary.org/
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SESC – Serviço Social do Comércio 
No estado de São Paulo, o Sesc conta com uma rede de 43

unidades operacionais – centros destinados à cultura, ao esporte,

à saúde e à alimentação, ao desenvolvimento infantojuvenil, à

terceira idade, ao turismo social e a demais áreas de atuação.

Este patrimônio forma um conjunto arquitetônico de múltiplas

linguagens e influências, constituído a partir da contribuição de

nomes como Lina Bo Bardi, autora do Sesc Pompeia, e Paulo

Mendes da Rocha, responsável pelo Sesc 24 de Maio.

https://www.sescsp.org.br/

The Collection of Computer Science 
Bibliographies
Mais de 3 milhões de referências em artigos, textos, jornais e

relatórios técnicos de ciências.

https://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
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Sistema Municipal de Biblioteca de São 
Paulo E-books gratuitos para ficar em casa

SMB - Sistema Municipal de Bibliotecas. O Sistema Municipal

de Bibliotecas é composto por 52 bibliotecas públicas, 14

Pontos de Leitura, 13 Bosques da Leitura e 72 Roteiros de

Ônibus-Biblioteca. As bibliotecas oferecem obras de

referência, livros de literatura e informação, revistas, atlas,

multimídia e outros.

http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/alexandriaws/micro

Services/livrosDigitais.jsp

https://www.sescsp.org.br/
https://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/alexandriaws/micro


Podcasts Árvores somos Nozes
As Árvores Somos Nozes é o podcast mensal do Greenpeace

Brasil. A cada duas semanas trazemos um debate bem-humorado

e informativo sobre os principais desafios ambientais do país,

destacamos iniciativas de voluntários ao redor do Brasil,

discutimos as ameaças às florestas que partem de Brasília, e

muito mais.

https://open.spotify.com/show/51FYxkzZ0DPPUtd87T01ny

Braincast
Apresentado por Carlos Merigo, o podcast da plataforma B9 fala

sobre publicidade, internet, audiovisual, entretenimento, mídias

sociais e comunicação digital, de uma maneira descontraída e

informativa, sempre trazendo diferentes convidados para

comentar sobre o assunto.

https://www.b9.com.br/shows/braincast/
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CBN
Central Brasileira de Notícias é uma rede de rádio brasileira,

pertencente ao Sistema Globo de Rádio. Foi criada em 1.º de

outubro de 1991 pelo jornalista Roberto Marinho, como projeto de

rádio all news, ou seja, com programação jornalística 24 horas por

dia, além de se dedicar às transmissões de futebol.

https://cbn.globoradio.globo.com/servicos/podcast/PODCAST.htm

Escriba Café
O Escriba Café conduz o ouvinte ao centro dos grandes

acontecimentos históricos. O podcast aborda a “história do mundo e

de seus mistérios”, com uma ambientação sonora impecável.

https://escribacafe.com/

Foro de Teresina
Podcast de política da revista piauí. Os jornalistas Fernando de

Barros e Silva, Malu Gaspar e José Roberto de Toledo discutem o

que aconteceu de mais importante na semana. Publicado às

sextas-feiras, às 11h. Produção Rádio Novelo.

https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/foro-de-teresina/

Fronteiras da Ciência
Como a ciência funciona? Qual a relação entre os fenômenos do

cotidiano e os enunciados científicos? Produzido pela Universidade

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, o Fronteiras da

Ciência reúne acadêmicos, estudantes e profissionais para tentar

responder a essas e outras questões de forma acessível ao público

leigo.

http://www.ufrgs.br/frontdaciencia/
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Filosofia Pop
O podcast Filosofia Pop tem o objetivo de contextualizar a filosofia

com outras áreas do conhecimento. A cada episódio, o programa

recebe um convidado para tratar de temas como literatura de

Camões, Fake News e Pós-verdade sob a visão filosófica.

https://filosofiapop.com.br/

Guilhotina
Guilhotina, uma visão crítica dos fenômenos relegados ao ponto

cego pela mídia tradicional. A equipe do Le Monde Diplomatique

Brasil recebe analistas com pesquisas inovadoras para entender o

Brasil e sua inserção subordinada no mundo. Gravado nos estúdios

da Central 3.

https://diplomatique.org.br/especial/guilhotina-o-podcast-do-le-

monde-diplomatique-brasil/#

História Online
Produzido por professores de História, o podcast aborda os

principais temas relacionados à história geral, história do Brasil e

atualidades. História Online segue o formato de aulas para ouvir.

https://historiaonline.com.br/

Podcast do Publish News
Este é o podcast do PublishNews das últimas notícias do mercado

editorial.

https://www.publishnews.com.br/editorias/colunas/podcast

Podcasts Folha
Reuni diversos assuntos da atualidade reunidos no site da Folha.

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/?aff_source=56d95533a82

84936a374e3a6da3d7996
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Nexo Podcast
Nexo é produto do jornal Nexo, o conteúdo é político, porém, com

linguagem de fácil acesso aos jovens estudantes que querem

entender o contexto atual do Brasil. Há também temas

imprescindíveis sobre como melhorar a educação, cultura e o

pensamento da população brasileira, muitas vezes alheia aos

acontecimentos.

https://www.nexojornal.com.br/podcast/

Podcasts Google
Com o Google Podcasts, você pode encontrar e ouvir grátis os

novos episódios dos seus programas favoritos, ver recomendações

personalizadas de podcasts e gerenciar sua atividade de acesso.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.a

pps.podcasts&hl=pt_BR

Scicast
A proposta do Scicast é trazer as novidades da ciência,

tecnologia, games e entretenimento de forma leve e divertida.

O podcast traz episódios sobre Revolução Industrial, o acidente

nuclear de Chernobyl, Impérios Africanos, entre outros

assuntos.

https://www.deviante.com.br/podcasts/

TED Talks Educação
“Como devem ser as escolas do futuro? Como nosso cérebro

aprende?”. Essas são as questões que guiam as conferências

transmitidas pelo podcast TED Talks Educação. A iniciativa é

parte integrante do TEDx e compartilha experiências de

educadores, pesquisadores e líderes comunitários.

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tedtalks-

educacao/id625543215?mt=2
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Canais no Youtube BBc News Brasil
BBC Brasil é uma subsidiária da British Broadcasting Corporation

(BBC) no Brasil e na América Latina. Atuando como provedor

mundial de notícias em língua portuguesa e agências de notícias, a

BBC Brasil possui recursos como agência físicas instaladas em

São Paulo e no Rio de Janeiro e equipe especialmente designada

em Londres.

https://www.youtube.com/user/BBCBrasil/featured

Buenas ideias
Buenas Ideias é um canal dedicado à história do Brasil, contada

por Eduardo Bueno, pesquisador, escritor e agora YouTuber. No

canal Buenas Ideias você conhece a História através de um ponto

de vista divertido, que marca a genialidade e humildade do autor.

https://www.youtube.com/c/BuenasIdeias/about
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Carta Capital
Jornalismo crítico e transparente desde 1994. O canal de

CartaCapital no YouTube traz reportagens, análises e entrevistas

exclusivas com importantes nomes do campo progressista do

Brasil, além de programas inéditos toda semana.

https://www.youtube.com/c/CartaCapital/featured

Casa do saber
O centro de debates e disseminação de conhecimento de São

Paulo e Rio de Janeiro chegou agora ao YouTube. Maria

Fernanda Cândido apresenta os professores da Casa do Saber

em vídeos para endossar suas ideias e questionar suas certezas.

Ciência, cinema, artes, filosofia, história, religião, psicologia.

Pensadores famosos, que agora você pode assistir quando e onde

quiser!

https://www.youtube.com/user/casadosaber/featured
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Café Filosófico CPFL
A TV Cultura em parceria com o Instituto CPFL deseja compartilhar

as ideias de grandes pensadores (as) contemporâneos. Neste

canal do Café Filosófico, você encontrará transmissão simultânea

do programa todo domingo às 21h, bem como o acervo das

edições passadas.

https://www.youtube.com/c/cafefilosofico/featured

Canal Tech
Focado no mundo da tecnologia, o Canaltech é um dos principais

portais de notícias no Brasil, com conteúdo em texto, áudio e vídeo,

incluindo análises de produtos, temas corporativos e um jornal

diário. O noticiário tem publicações integrais em parceria com os

portais MSN e Yahoo e marca presença em todas as redes sociais.

https://www.youtube.com/CanalTech/featured

https://www.youtube.com/c/CartaCapital/featured
https://www.youtube.com/user/casadosaber/featured
https://www.youtube.com/c/cafefilosofico/featured
https://www.youtube.com/CanalTech/featured


Lili Schwarcz
O canal fala sobre espaço de descoberta e democratização da

história. Lilia Katri Moritz Schwarcz é uma historiadora e

antropóloga. É doutora em antropologia social pela Universidade de

São Paulo e, atualmente, professora titular da Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas na mesma universidade.

https://www.youtube.com/c/LiliSchwarcz/about

Marcelo Gleiser
No canal você encontra uma coleção dos meus melhores vídeos,

palestras, documentários. E como canal série de divulgação, sou

Amigo SVBR.

https://www.youtube.com/c/MarceloGleiser/featured
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Neuro Vox
A NeuroVox é um canal especializado em comportamento

humano, Mente, cérebro e comportamento com o Prof. Pedro

Calabrez.

https://www.youtube.com/c/NeuroVox/featured

Pesquisa Fapesp
Canal de vídeos do site da revista Pesquisa FAPESP, publicada

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo (FAPESP).

https://www.youtube.com/user/PesquisaFAPESP/about

https://www.youtube.com/c/LiliSchwarcz/about
https://www.youtube.com/c/MarceloGleiser/featured
https://www.youtube.com/c/NeuroVox/featured
https://www.youtube.com/user/PesquisaFAPESP/about


SisEB São Paulo
O SisEB é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São

Paulo, no plano operacional, as ações do SisEB são realizadas

pela SP Leituras, organização social de cultura, que mantêm

contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, sob coordenação

da UDBL.

https://www.youtube.com/c/SisEBSP/featured

TV Folha
TV Folha é o braço audiovisual do jornal Folha de S.Paulo. O

material produzido pela equipe é publicado no site da Folha e

exibido em um programa semanal na TV Cultura

https://www.youtube.com/c/TVFOLHAOFICIAL/featured

Prazer, Karnal - Canal Oficial de Leandro Karnal
No canal você encontra uma coleção dos meus melhores vídeos,

palestras, documentários. E como canal série de divulgação, sou

Amigo SVBR.

https://www.youtube.com/c/MarceloGleiser/featured

SescTV
A programação do SescTV contempla a diversidade cultural, a

valorização das identidades brasileiras, as manifestações regionais

e a presença de valores universais na programação; Ao adotar um

conceito amplo de cultura, o canal inclui em sua grade de

programas temas como terceira idade, educação infantil, meio

ambiente e ciência, saúde, atividades físicas e qualidade de vida.

https://www.youtube.com/user/SESCTV/featured
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