1

Seleção de bases de dados do Portal de
Periódicos da CAPES nas áreas: ciências
ambientais, ciências biológicas, ciências
da saúde, ciências sociais aplicadas e
humanas.
http://www.periodicos.capes.gov.br
TEXTOS COMPLETOS

AAP
American
Academy
of
Periodontology
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em
Periodontologia.
Academy of Operative Dentistry
Está disponível a publicação especializada em
Ciências da Saúde, Odontologia com ênfase
em Dentística.
AMA – American Medical Association
Está disponível importante coleção na área de
Ciências da Saúde com ênfase em Medicina.
American Academy of Psychiatry and the
Law
Está disponível publicação especializada em
Medicina, ênfase em Psiquiatria.
American Association for the Advancement
of Science - AAAS
Estão disponíveis a revista Science e a
publicação Science's STKE : Signal
Transduction Knowledge Environment.
American Association of Critical Care
Nurses
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em
Enfermagem.
American Association of Veterinary
Laboratory Diagnosticians
Está disponível publicação especializada em
Ciências Agrárias, ênfase em Medicina
Veterinária.
American Physiological Society
Estão disponíveis publicações especializadas
em Fisiologia.
American Society for Cell Biology
Está disponível publicação especializada em
Ciências Biológicas, ênfase em Citologia,
Biologia Celular e Bioquímica.
American Society of Agronomy
Está disponível publicação especializada em
Ciências Agrárias.
American Society of Hematology
Está disponível publicação especializada em
Hematologia.

American Society for Biochemistry and
Molecular Biology
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências Biológicas.
Annual Reviews
Coleção de 37 periódicos da série Annual
Reviews: Intellingent Synthesis of the
Scientific Literature publicados a partir de
1996.

Emerald
São 225 publicações periódicas com
concentração nas áreas Administração,
Contabilidade, Engenharia de Produção e
Ciência da Informação.

ASA - American Society of Andrology
Está disponível publicação especializada em
Medicina, relacionada à Andrologia.

Federation of American Societies for
Experimental Biology
Está disponível publicação especializada em
Ciências Biológicas.

ASN - American Society for Nutrition
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em Nutrição.
Association of Clinical Scientists
Está disponível publicação especializada em
Ciências da Saúde, Medicina com ênfase em
Anatomia Patológica, Patologia Clinica e
Medicina Laboratorial.
American Psychological Association - APA
Estão disponíveis através da OVID 50
publicações da American Psychological
Association (APA).

Endocrine Society
Estão disponíveis publicações especializadas
em Endocrinologia e Fisiologia.

FDI – World Dental Federation
Está disponível publicação na área de
Ciências da Saúde, com ênfase em
Odontologia.
Gale
Estão disponíveis 1313 títulos com ênfase nas
áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Humanas e Letras e Artes.
Genetics Society of America
Está disponível publicação especializada em
Ciências Biológicas com ênfase em Genética.

Blackwell
Estão disponíveis 814 periódicos, cobrindo as
áreas de Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Humanas e Letras e Artes. Inclui publicações
do leste da Ásia e da Austrália.

Gerontological Society of America
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em Geriatria.

BioOne
Coleção completa de 95 de periódicos nas
áreas de Ciências Biológicas e Ciências
Ambientais publicados por associações
profissionais e sociedades científicas.

Highwire Press
Estão disponíveis 22 publicações de
universidades e de sociedades científicas com
ênfase nas áreas de Ciências Biológicas e
Ciências da Saúde.

British Medical Journal Publishing Group
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde.

INFORMS
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências Sociais Aplicadas, com ênfase
em Administração e Contabilidade.

Cambridge University Press
Coleção de 221 publicações periódicas,
cobrindo as áreas de Ciências Biológicas,
Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da
Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Humanas e Letras e Artes.
Cold Spring Harbor Laboratory
Estão disponíveis publicações especializadas
em Genética, Citologia e Biologia Celular e
Bioquímica e Biofísica.
Duke University Press
Está disponível importante coleção com
ênfase nas áreas de Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística,
Letras e Artes.
Ebsco
Coleção de 1047 periódicos indexados nas
bases CINAHL (Cummulative Index to Nursing
and Allied Health Literature), SocIndex e
SportDiscus, cobrindo as áreas de
Enfermagem, Nutrição, Serviço Social,
Economia, Demografia, Sociologia, Psicologia
e Educação Física e Esportes.

Guilford Press
Está disponível publicação especializada em
Ciências da Saúde, ênfase em Psiquiatria.

JSTOR
A coleção de Artes e Ciências I do JSTOR se
caracteriza
por
abranger
acervos
retrospectivos de 394 títulos, incluindo as
principais core collections de associações
científicas e importantes editoras. Abrange 15
áreas do conhecimento com ênfase em
ciências humanas e ciências sociais aplicada,
destacando-se economia, história, ciências
políticas, sociologia, antropologia, línguas e
literatura, além de matemática e estatística. A
maioria dos títulos são indexados na Web of
Science.
Karger
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em Medicina.
Maney Publishing
Está disponível publicação especializada em
Ciências da Saúde, ênfase em Odontologia.
Massachusetts Medical Society
Estão disponíveis publicações em Ciências da
Saúde, Journals Watch que apresentam
comentários de artigos dos principais
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periódicos na área médica cobrindo tópicos
especializados.
Nature
Estão disponíveis a revista Nature, de
cobertura multidisciplinar, abrangendo todas
as áreas do conhecimento, mais 8
publicações especializadas e 7 reviews,
conforme relação abaixo. O período disponível
online varia a partir de 1997.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
Está disponível a biblioteca eletrônica
SourceOECD que inclui periódicos, livros,
estatísticas e outras coleções publicadas pela
OECD. É uma coleção multidisciplinar,
cobrindo todas as áreas do conhecimento,
com ênfase em Economia e Geografia
Econômica. Destaque para as bases de
dados estatísticas interativas.
Ovid
Estão disponíveis 249 títulos nas áreas de
Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.
Inclui as publicações da American
Psychological Association (APA).
Oxford University Press
Coleção de 213 publicações, cobrindo as
áreas de Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Letras
e Artes.
PePSIC – Periódicos Eletrônicos em
Psicologia
Coleção de 41 revistas científicas em
Psicologia e áreas afins, publicadas pela
Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVSPsi) e pela Associação Brasileira de Editores
Científicos de Psicologia (ABECiP).
Royal College of Psychiatrics
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em Psiquiatria.
Royal Society of Chemistry
Estão disponíveis 21 periódicos com textos
completos e 4 bases de dados de resumos
publicados pela Royal Society of Chemistry
nas áreas de Química, Engenharia Química,
Engenharia de Materiais e Bioquímica.
Coleção completa de todas as publicações a
partir de 1876.
Sage
Coleção de 447 periódicos com concentração
nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e
Ciências Humanas.
SciELO - Scientific Electronic Library
Online
Estão disponíveis 543 periódicos de acesso
gratuito na internet publicados no Brasil,
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Espanha, México, Portugal, Peru, Uruguai e
Venezuela, cobrindo as áreas de Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Exatas e da Terra,
Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas e Letras e Artes.

Science Direct
Estão
disponíveis
2586
publicações
periódicas da Elsevier e de outras editoras
científicas, cobrindo as áreas de Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Exatas e da Terra,
Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas e Letras e Artes. O período
disponível online varia a partir de 1993.
Slack Inc.
Estão disponíveis publicações especializadas
em Ciências da Saúde, ênfase em
Oftamologia e Pediatria.
Society for Leukocyte Biology
Está disponível publicação especializada em
Ciências Biológicas, ênfase em Citologia,
Biologia Celular e Histologia.
Springer Verlag
Coleção de 1389 publicações periódicas nas
áreas de Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e
da Terra, Engenharias, Ciências Sociais
Aplicadas e Ciências Humanas.
Thieme
Está disponível importante coleção na área de
Ciências da Saúde com ênfase em Medicina.
Wilson
São 1792 publicações periódicas, cobrindo as
áreas de Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e
da Terra, Engenharias, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e
Artes.
World Scientific
Estão disponíveis publicações especializadas
em Medicina, Engenharias, Física, Economia
e Ciência da Computação.

Inclui documentos publicados desde o século
15 até o presente. Destaque para a
atualização diária.
AGRIS/CARIS International Information
System for the Agricultural Sciences and
Technology
Produzida pela Food and Agriculture
Organization das Nações Unidas (FAO),
indexa a literatura publicada por mais de 240
centros
nacionais,
internacionais
e
intergovernamentais.
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts:
ASFA
Produto cooperativo desenvolvido pela FAO e
outros órgãos das Nações Unidas com
parceiros internacionais e nacionais, inclusive
o Brasil, tendo como publicador a Cambridge
Scientific
Abstracts
(CSA).
Indexa
seletivamente mais de 5.000 periódicos, livros,
relatórios de pesquisa, conferências e
congressos e outros documentos. Cobre as
áreas de aqüicultura, pesca, oceanologia e
assuntos correlatos. O período disponível
online é de 1971 até a presente data.
Banco de Teses da CAPES
Resumos de mais de 366 mil teses e
dissertações defendidas em instituições
brasileiras a partir de 1987. Inclui textos
completos de documentos na área de História.
Biological Abstracts
Base de dados referencial que indexa artigos
de aproximadamente 5.500 periódicos nas
áreas de Ciências Biológicas, Ciências
Agrárias, Ciências Ambientais e Ciências da
Saúde. O período disponível online é de 1998
até a presente data.

RESUMOS

Biological and Agricultural Index Plus
Base de dados referencial cobrindo as áreas
de Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e
Ciências Ambientais. Indexa artigos de
periódicos acadêmicos, profissionais e
populares. O período disponível online é de
1983 até o presente. Inclui textos completos
de publicações selecionadas a partir de 1997.

Web of Science
Base multidisciplinar que indexa somente os
periódicos mais citados em suas respectivas
áreas. É também um índice de citações,
informando, para cada artigo, os documentos
por ele citados e os documentos que o
citaram. Possui hoje mais de 9.000 periódicos
indexados. É composta por:

Business Full Text
Base de dados referencial com resumos nas
áreas de Administração e Negócios,
Contabilidade e Economia. O período
disponível online é de 1982 até o presente
para indexação e resumos. Inclui textos
completos de publicações selecionadas a
partir de 1995.

Science Citation Index: 1945 até o present
Social Sciences Citation Index: 1956 até o
presente;
Arts and Humanities Citation Index: 1975
até o presente.

CAB Abstracts
Base de dados referencial que indexa artigos
de mais de 6.000 periódicos nas áreas de
Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e
Ciências Ambientais, além de trabalhos de
congressos, livros, teses, relatórios de
pesquisa e outros materiais. Destaque para a
excelente cobertura internacional, incluindo
publicações de 140 países em 50 idiomas. O
período disponível online é de 1990 até a
presente data.

AGRICOLA (National Agricultural Library,
EUA)
Base de dados referencial de acesso gratuito
na internet cobrindo as áreas de Ciências
Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências
Ambientais. Corresponde ao NAL Catalog, o
catálogo da National Agricultural Library.
Indexa livros, periódicos, artigos de
periódicos, capítulos de livros, relatórios de
pesquisa, audiovisuais e outras publicações.
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CINAHL with Full Text
Cummulative Index to Nursing and Allied
Health Literature
A CINAHL indexa 2.737 periódicos na área de
Enfermagem e assuntos correlatos a partir de
1982. Oferece acesso ao texto completo de
mais de 400 publicações.
Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades : CLASE
Produzida pela Universidad Nacional
Autónoma de México, indexa artigos de mais
de 1.300 revistas publicadas na América
Latina com ênfase nas áreas de Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e
Lingüística, Letras e Artes.
EconLit (American Economic Association)
Base de dados referencial que indexa artigos
de mais de 750 periódicos nas áreas de
Economia e Administração, além de livros,
trabalhos de congressos e conferências,
teses, relatórios de pesquisa e outras
publicações. Inclui a seção bibliográfica do
Journal of Economic Literature (JEL) e os
trabalhos publicados no arquivo aberto RePEc
Research Papers in Economics. O período
disponível online é de 1969 até a presente
data.
Education Full Text
Base de dados referencial cobrindo as áreas
de Educação e Biblioteconomia. Indexa
artigos de periódicos e livros. Inclui texto
completo de publicações selecionadas. O
período disponível online é de 1983 até o
presente para indexação e de 1994 até o
presente para resumos. Inclui texto completo
de publicações selecionadas a partir de 1996.
ERIC (Educational Resources Information
Center)
Biblioteca digital de acesso gratuito na área
de Educação com mais de 1,1 milhão de
documentos. Indexa artigos de periódicos,
livros, teses, apresentações audiovisuais,
documentos governamentais e outras
publicações. Inclui textos completos de mais
de 100 mil documentos publicados pelo ERIC.
O período disponível online é de 1966 até o
presente. As opções de acesso no Portal são:
Educational Resources Information Center
Cambridge Scientific Abstracts
espa@cenet (European Patent Office)
Base de dados de acesso gratuito com
cobertura internacional contendo referências e
resumos de 45 milhões de documentos de
patentes de 71 países, inclusive do Brasil.
Inclui textos completos de documentos a partir
de 1836 até o presente.
FSTA (Food Science and Technology
Abstracts)
Base de dados referencial com cerca de
655.000 registros nas áreas de Ciência e
Engenharia de Alimentos e Nutrição. Inclui
artigos de periódicos, patentes, teses, normas
e padrões, legislação, livros e trabalhos de
congressos e conferências. O período
disponível online é de 1969 até a presente
data.

General Science Full Text
Base de dados referencial cobrindo as áreas
de Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da
Terra. Indexa periódicos acadêmicos, e
populares e de divulgação científica. Inclui
textos
completos
de
publicações
selecionadas. O período disponível online é
de 1984 até o presente para indexação e de
1993 até o presente para resumos. Inclui
textos completos de publicações selecionadas
a partir de 1995.
GeoRef (American Geological Institute)
GeoRef Preview Database (American
Geological Institute)
Base de dados referencial cobrindo as áreas
de Geociências, Oceanografia e Engenharia.
Inclui artigos de mais de 3.500 periódicos,
livros, trabalhos de congressos, teses, mapas,
publicações governamentais e relatórios de
pesquisa. O período disponível online é de
1785 até a presente data. É atualizada
através da GeoRef Preview Database
contendo
referências
recentes
em
processamento para inclusão futura no
GeoRef.
Handbook of Latin American Studies:
HLAS
Editado pela Hispanic Division da Library of
Congress dos Estados Unidos, é publicado
desde 1936, alternando anualmente o
enfoque entre Ciências Sociais e
Humanidades. A seleção é realizada com a
participação de mais de 130 especialistas em
todo o mundo.
Humanities Full Text
Base de dados referencial abrangendo as
áreas de Arqueologia, Geografia, Estudos
Regionais, Artes, Dança, Folclore, Artes
Cênicas, Música, Rádio e Televisão,
Comunicação,
Jornalismo,
História,
Lingüística, Línguas, Literatura, Filosofia e
Teologia. O período disponível online é de
1984 até o presente. Inclui textos completos
de publicações selecionadas a partir de 1995.
Índice de Revistas Latinoamericanas en
Ciências: PERIÓDICA
Produzida pela Universidad Nacional
Autónoma de México, indexa artigos de mais
de 1.400 revistas publicadas na América
Latina com ênfase nas áreas de Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Exatas e da Terra e
Engenharias.
Information Science & Technology
Abstracts : ISTA
Indexa mais de 450 periódicos na área de
Ciência da Informação. Inclui também livros,
relatórios de pesquisa, congressos e
conferências, patentes e outros materiais.
Latin American Periodicals Tables of
Contents: LAPTOC
Produzida pelo Latin Americanist Research
Resources Project (LARRP) e mantida pela
Latin American Network Information Center
(LANIC) da University of Texas at Austin, a
base LAPTOC indexa artigos de periódicos
publicados em 29 países da América Latina.
Oferece serviço de fornecimento de textos

completos de documentos por comutação
bibliográfica.
Library Literature and Information Science
Full Text
Base de dados referencial cobrindo as áreas
de Biblioteconomia, Ciência da Informação e
Editoração. Indexa periódicos, resenhas de
livros, livros, teses, trabalhos de congressos e
outros materiais. O período disponível online é
de 1984 até o presente para indexação e de
1994 até o presente para resumos. Inclui
textos completos de publicações selecionadas
a partir de 1997.
Library and Information Science Abstracts:
LISA
Importante base de dados de cobertura
internacional na área de Ciência da
Informação, a LISA indexa mais de 440
periódicos de 68 países. O período disponível
online é de 1969 até a presente data.
LILACS Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde
Base de dados cooperativa do Sistema
BIREME que compreende a literatura relativa
às Ciências da Saúde, publicada nos países
da região, a partir de 1982, com mais de 350
mil registros. Indexa artigos de cerca de 670
revistas, teses, capítulos de teses, livros,
capítulos de livros, anais de congressos ou
conferências, relatórios técnico-científicos e
publicações governamentais.
MEDLINE / PubMed (National Library of
Medicine, EUA)
Base de dados de acesso gratuito cobrindo as
áreas de Ciências da Saúde e Ciências
Biológicas com mais de 14 milhões de
documentos. Indexa mais de 4.800 periódicos
de 70 países nas áreas de Medicina,
Enfermagem, Odontologia, Ciências da Saúde
e Medicina Veterinária. O período disponível
online é de 1953 até o presente. As opções de
acesso no Portal são:
National Library of
Medicine, OVID e BIREME.
MLA International Bibliography (Modern
Language Association of America)
Base de dados referencial com mais de
1.600.000 registros nas áreas de Línguas e
Literatura, Lingüística e Folclore. Com
excelente cobertura internacional, indexa
artigos de periódicos, seriados, monografias,
livros, teses e trabalhos de congressos e
conferências e outros documentos publicados
a partir de 1665. O período disponível online é
de 1963 até a presente data.
National Criminal Justice Reference
Service Abstracts (U.S. Department of
Justice)
Base de dados referencial nas áreas de
Direito Criminal, Justiça Juvenil e Controle de
Drogas. Contém resumos de mais de 174.000
documentos, incluindo publicações de
organismos internacionais e instituições
governamentais, livros, relatórios de pesquisa,
artigos de periódicos, apresentações
audiovisuais, decisões legais, opiniões e
estatutos e regulamentos. O período
disponível online é de 1975 até o presente.
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Philosopher's Index
Base de dados referencial na área de
Filosofia, abrangendo Ética, Filosofia Social,
Filosofia Política, Lógica, Metafísica, Religião,
Ciência, História, Educação e Línguas. Indexa
artigos de mais de 570 publicações
periódicas, livros, antologias e outros
materiais publicados em 43 países. O período
disponível on-line é de 1940 até a presente
data.
PsycINFO
(American
Psychological
Association)
Base de dados referencial que indexa artigos
de mais de 1.900 periódicos, livros, teses e
relatórios de pesquisa. Cobre as áreas de
Psicologia, Psiquiatria, Sociologia, Educação,
Farmacologia, Lingüística e Antropologia. O
período disponível online é de 1872 até a
presente data.
Scopus
Base de dados de resumos e de citações da
literatura científica e de fontes de informação
de nível acadêmico na Internet. Indexa mais
de 15 mil periódicos, cerca de 265 milhões
páginas da Internet, 18 milhões de patentes,
além de outros documentos. Cobre as
seguintes áreas
Ciências Biológicas: 3.400 títulos
Ciências da Saúde: 5.300 títulos, incluindo
100% do MEDLINE/PubMed
Ciências Físicas: 5.500 títulos
Ciências Sociais: 2.850 títulos
Social Sciences Full Text
Base de dados referencial que indexa
periódicos nas áreas de Direito, Economia,
Administração, Psicologia, Geografia, Estudos
Regionais Sociologia, Ciência Política e
Serviço Social. O período disponível online é
de 1983 até o presente para indexação e de
1994 até o presente para resumos. Inclui
textos completos de publicações selecionadas
a partir de 1995.
Social Services Abstracts
Base de dados referencial na área de Serviço
Social e Políticas Sociais. Indexa mais de
1.400 publicações seriadas e inclui artigos de
periódicos, livros, teses e outros materiais. O
período disponível online é de 1980 até o
presente.
SocIndex with Full Text
Base de dados na área de Ciências Sociais
Aplicadas e Ciências Humanas com mais de
1,6 milhão de registros a partir de 1895.
Oferece acesso ao texto completo de 353
periódicos, 547 livros e monografias e 6.711
trabalhos de congressos e conferências.
Sociological Abstracts
Base de dados referencial que indexa mais de
1.800 periódicos nas áreas de Sociologia,
Antropologia, Economia, Educação, Filosofia,
Demografia, Ciência Política e Psicologia. O
período disponível online é de 1963 até a
presente data.
SportDiscus
Base de dados referencial cobrindo as áreas
de Esportes, Educação Física, Medicina do
Esporte, e Psicologia, Sociologia e História do

Esporte. Indexa mais de 700.000 documentos,
incluindo artigos de periódicos, trabalhos de
congressos, livros, teses e dissertações e
sites disponíveis na Internet publicados a
partir de 1830. Oferece acesso ao texto
completo de mais de 260 periódicos, além de
livros e de outros materiais.

em evidência médica e identificação das
práticas mais recomendadas. Contém
informações sobre etiologia, patologia,
epidemiologia,
diagnóstico,
tratamento,
educação do paciente, medicamentos,
referências
bibliográficas
e
literatura
relacionada.

USPTO (US Patent and Trademark Office)
Base de dados de acesso gratuito contendo o
texto completo de patentes e de pedido de
patentes americanas a partir de 1790 até a
presente data.

OUTRAS FONTES DE PESQUISA NA
INTERNET

PATENTES, ESTATÍSTICAS E
OUTRAS FONTES

USPTO (US Patent and Trademark Office)
Base de dados de acesso gratuito contendo o
texto completo de patentes e de pedido de
patentes americanas a partir de 1790 até a
presente data.
Eighteen Century Collections Online
Imagens digitalizadas de textos completos de
mais de 150 mil livros publicados no século
18, abrangendo as áreas de História,
Geografia, Ciências Sociais, Línguas,
Literatura, Religião, Filosofia, Direito, Artes,
Ciência, obras de referência e outros
documentos.

arXiv
Arquivo eletrônico e serviço de e-print
totalmente automatizado mantido pela Cornell
University nas áreas de Física, Matemática,
Ciência não Linear, Ciência da Computação e
Biologia Quantitativa.
Psycoloquy (American Psychological
Association)
Arquivo eletrônico e serviço de e-print mantido
pela American Psychological Association
(APA) com publicações indexadas nas bases
PsycINFO e Web of Science. Cobre as áreas
de Psicologia, Ciências do Conhecimento,
Ciências Neurológicas, Inteligância Artificial,
Robótica, Lingüística e Filosofia.
RePEc Research Papers in Economics
Arquivo eletrônico cobrindo a área de
Economia, o RePEc é um esforço cooperativo
de mais de 8 mil instituições em 44 países,
incluindo o Brasil. Indexa documentos de
trabalho, artigos de periódicos e softwares.
Está disponível online grande parte dos textos
completos dos documentos.

OBRAS DE REFERÊNCIA
Handbook of Environmental Chemistry
Vol. 1: The Natural Environment and the
Biogeochemical Cycles
Vol. 2: Reactions and Processes
Vol. 3: Anthropogenic Compounds
Vol. 4: Air Pollution
Vol. 5: Water Pollution
OECD Guidelines for the Testing of
Chemicals
Section 1: Physical Chemical Properties
Section 2: Effects on Biotic Systems
Section 3: Degradation and Accumulation
Section 4: Health Effects
Section 5: OECD Series on Testing and
Assessment
Section 6: Good Laboratory Practice
MICROMEDEX Healthcare Series
USP DI
Base de dados com informações sobre mais
de 11 mil medicamentos de marca e genéricos
aprovados nos Estados Unidos e Canadá
revisadas por especialistas nas áreas de
Medicina,
Farmácia,
Farmacologia,
Enfermagem e Odontologia, organizações
profissionais, agências governamentais e
grupos de consumidores.
DISEASEDEX General Medicine System
Sistema de informações para apoio na
escolha de tratamentos com dados baseados

Project Gutenberg: Fine Literature Digitally
Re-Published
Estão disponíveis gratuitamente os textos
completos de mais de 6.200 importantes
obras da literatura mundial.

