


Mesmo durante a pandemia 
continuamos desenvolvendo nossas 
atividades remotamente.

Quem somos?
Uma das 07 Bibliotecas 

Setoriais, localizadas em 
Manaus, que compõem o 

Sistebib (Sistema de 
Bibliotecas da Universidade 

Federal do Amazonas).



Sugestões de Bases de Dados 

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. 
Link: http://www.bioline.org.br/ 
Idioma: Inglês 
Tipos de documentos: Texto completo

Acesso gratuito à base de dados bibliográficos AGRÍCOLA com resumos em
todas  as  áreas  das  ciências  agrárias:  medicina  veterinária  e  zootecnia,
entomologia,  fitotecnia,  silvicultura  e  florestas,  piscicultura  e  peixes,
agronomia,  solos,  economia  agrícola,  extensão,  educação,  alimentação  e
nutrição, ciências ambientais e da terra.
Link: https://www.nal.usda.gov/main/  
Idioma: Inglês 
Tipos de documentos: Resumos

Acesso à literatura técnico-científica produzida pelas Unidades de Pesquisa
da Embrapa. 
Link: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/ 
Idioma: Português 
Tipos de documentos: Texto completo

Desde a sua fundação em 1968, o IPEF se preocupa em divulgar os trabalhos
produzidos pelas pesquisas realizadas.  A partir  da década de 80 a revista
começou a receber trabalhos científicos de outras instituições ligadas ao setor
florestal, deixando de ser uma revista institucional e tornando-se uma revista
aberta à sociedade florestal. 
Link: https://www.ipef.br/publicacoes/ 
Idioma: Português 
Tipos de documentos: Teses, Dissertações, Monografias Florestais 

Oferece  11.749.285  registros  bibliográficos  produzidos  por  mais  de  500
provedores de dados, incluindo centros de pesquisa, instituições acadêmicas,
editores,  órgãos  governamentais,  programas  de  desenvolvimento,
organizações internacionais e nacionais de 148 países.
Link: https://agris.fao.org/agris-search/index.do
Idioma: Inglês 
Tipos  de  documentos:  Links  de  texto  completo,  artigos  de  periódicos,
monografias, capítulos de livros e literatura cinzenta - incluindo ciência não
publicada e relatórios técnicos, teses, dissertações e artigos de conferências
na área de agricultura e ciências relacionadas.
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Sugestões de Bases de Dados 

Publicar  contribuições  originais  de  pesquisadores  de  todo  o  mundo  nas
diversas  linhas  de  especialidade  abrangidas  pela  zoologia:  revisões
convidadas,  sistemática,  evolução,  taxonomia,  nomenclatura,  biogeografia,
morfologia,  fisiologia,  biologia,  ecologia,  simbiose,  conservação,
comportamento, genética, zoologia aplicada e áreas correlatas.
Link: http://sbzoologia.org.br/revista-zoologia.php 
Idioma: Português/Inglês
Tipos de documentos: Periódico 

Water SA (ISSN 1816-7950)
Resumo:  Publicar  trabalhos  originais  em  todos  os  ramos  da  ciência,
tecnologia, engenharia e políticas sobre a água.
Link: http://www.wrc.org.za/water-sa/ 
Idioma: Inglês
Tipos de documentos: Periódico

Revista  eletrônica  publicada  trimestralmente  pela  Asociación  Mexicana  de
Mastozoología, Associação Civil  (AMMAC).  Tem por objetivo e alcance ser
uma  revista  de  circulação  internacional  dedicada  à  publicação  de  artigos
sobre todos os aspectos relacionados com os mamíferos. Se aceita o envio
de  documentos  de  investigação  (artigos  de  fundo  e  notas)  cujo  objetivo
central sejam os mamíferos, bem como editoriais, comentários e revisões de
livros enfocados ao estudo de mamíferos. Publicação quadrimestral.
Link:  https://www.revistas-conacyt.unam.mx/therya/index.php/THERYA/index
Idioma: Espanhol/Inglês
Tipos de documentos: Periódico 

É  uma  revista  arbitrada  dedicada  à  difusão  dos  resultados  científicos
vinculados à Vacinologia e temas afins. Inclui  as temáticas de Imunologia,
Adjuvantes,  Infectologia,  Microbiologia,  Epidemiologia,  Programas  de
Vacinação, Estudos Pré-clínicos e clínicos, Biologia Molecular, Bioinformática,
Biomodelos Experimentais, Imunodiagnosticadores, Tecnologias de Produção,
Garantia da Qualidade, Validação e Aspectos Regulatórios.
Link: http://vaccimonitor.finlay.edu.cu/index.php/vaccimonitor/index 
Idioma: Espanhol/Português
Tipos de documentos: Periódico 

Divulgar  resultados  de  pesquisas  originais  nos  diversos  campos  da
Oceanografia,  a  saber:  oceanografia  biológica,  oceanografia  física,
oceanografia química, oceanografia geológica e pesca.
Link: http://www.revistas.usp.br/bjoce/ 
Idioma: Inglês/Português/Espanhol
Tipos de documentos: Periódico, artigos
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Sugestões de Bases de Dados 

Resumo:  Motriz tem como missão a divulgação da produção científica em
Ciências da Motricidade Humana e áreas correlatas,  objetivando contribuir
com a discussão e o desenvolvimento do conhecimento nestas áreas.
Link: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz
Idioma: Português/Inglês
Tipos de documentos: Periódico

Promover a divulgação e o intercâmbio de experiências de pesquisa, a partir
da publicação de artigos de qualidade comprovada que tragam novidades
significativas e contribuam para a inovação no campo da Educação Física, do
Esporte, da Recreação, da Cultura Física em geral e as ciências aplicadas,
em Pinar del Río, Cuba e o mundo.
Link: http://podium.upr.edu.cu/ 
Idioma: Português/Inglês/Espanhol 
Tipos de documentos: Periódico 

Promover  a  disseminação  científica  de  pesquisas  originais  e  inéditas  em
temáticas relevantes para o debate teórico-prático visando contribuir para o
desenvolvimento acadêmico da Educação Física.
Link: http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis 
Idioma: Português/Inglês 
Tipos de documentos: Periódico 

A Revista  Fisioterapia  e  Pesquisa  tem como objetivo  divulgar  a  produção
científica da Fisioterapia e outras áreas da saúde, tem um diferencial na área
de Fisioterapia que é ênfase na divulgação da pesquisa clínica e muito tem
contribuído para a atualização e consolidação da Fisioterapia baseada em
evidências.
Link: https://www.revistas.usp.br/fpusp 
Idioma: Português
Tipos de documentos: Periódico

Constituir-se  em  estímulo  e  instrumento  de  divulgação  dos  resultados  da
investigação científica ancorada em critérios de rigor metodológico e atenção
à saúde humana, publicando trabalhos técnico-científicos que abordam temas
de  abrangência  de  fisioterapia  e  áreas  afins,  prescrevendo  a
interdisciplinaridade.
Link: https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio 
Idioma: Português
Tipos de documentos: Periódico 

PEDro é a base de dados de evidências em fisioterapia. O PEDro é uma base
de  dados  gratuita  com  mais  de  46.000  ensaios  clínicos  aleatorizados,
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revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica em fisioterapia. Para cada
ensaio clínico, revisão ou diretriz de prática clínica, o PEDro apresenta os
detalhes de citação, o resumo e o link para texto completo (quando possível). 
Link: https://www.pedro.org.au/portuguese/ 
Idioma: Português
Tipos de documentos: Periódico com resumos

Oferece acesso a base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS) que é uma base cooperativa do Sistema
BIREME  que  compreende  a  literatura  relativa  às  Ciências  da  Saúde,
publicada nos países da região, a partir de 1982. 
Link: https://lilacs.bvsalud.org/
Idioma: Português
Tipos de documentos:  Indexa artigos  de cerca  de 1.300 revistas,  teses,
capítulos  de  teses,  livros,  capítulos  de  livros,  anais  de  congressos  e
conferências,  relatórios  técnico-científicos  e  publicações  governamentais.
Inclui referências com resumos

A Biblioteca Cochrane é uma coleção de evidências independentes de alta
qualidade para informar a tomada de decisões em saúde. Seis bancos de
dados estão disponíveis, incluindo o Banco de Dados Cochrane de Revisões
Sistemáticas e um registro de estudos controlados.
Link: https://www.cochranelibrary.com/cca/about
Idioma: Inglês/Português
Tipos de documentos: Texto completo

*Bases de dados não específica para libras, porém com conteúdo relevante.   

Línguas & Letras divulga trabalhos acadêmicos em forma de artigos e ensaios
resultantes de pesquisas no campo aplicado ou teórico de alunos da Pós-
Graduação.  O  projeto  atende  às  especificidades  da  área  de  Letras  e
Linguística, tendo em vista as questões de ensino/aprendizagem de línguas,
questões de leitura e escrita, estudos de literatura, crítica literária e estudos
das  diversas  linguagens  artísticas  articuladas  aos  saberes  inter  e
multidisciplinares.
Link: http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/index
Idioma: Português
Tipos  de  documentos:  Artigos,  ensaios  acadêmicos,  resenhas,  debates,
traduções  e entrevistas. 

O  site  ERIC  é  oferecido  gratuitamente  para  uso  público  pelo  Instituto  de
Ciências  da  Educação  do  Departamento  de  Educação  dos  EUA.  Não  há
associação ou assinatura necessária.
Link: https://eric.ed.gov/?
Idioma: Inglês
Tipos de documentos:  indexa uma ampla variedade de materiais de texto
completo gratuitos, de periódicos e fontes não pertencentes a periódicos que
podem ajudar a apoiar o trabalho dos formuladores de políticas.
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Sugestões de Bases de Dados 

Disponibiliza trabalhos publicados em revistas, congressos e livros editados
na Espanha, Portugal e na América Latina desde 1975 até o presente. 
Link: http://www.psicodoc.org/pt/home.htm
Idioma: Português/Inglês/Espanhol
Tipos de documentos:  Acesso aberto para parte da base e restrito para a
base completa.

Espaço dedicado à publicação de livros eletrônicos da área de Psicologia,
considerando  o  princípio  maior  da  BVS-Psi  que  é  o  acesso  aberto  ao
conhecimento.  O  objetivo  é  disponibilizar  livros  fora  do  mercado  editorial,
cujos  direitos  autorais  foram  cedidos  à  BVS-Psi  ou  caíram  em  Domínio
Público.
Link: http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo.html
Idioma: Português
Tipos de documentos: Livros eletrônicos

Periódico  voltado  para  a  divulgação,  sob  a  forma  de  artigo  científico,  do
produto  das  pesquisas  desenvolvidas  por  alunos  e  professores  dos
Programas de Pós-Graduação.   Além de artigos, Ágora acolhe o envio de
resenhas, traduções e documentos historiográficos.
Link: http://periodicos.ufes.br/agora 
Idioma: Português
Tipos de documentos: Periódico

A  revista  Interações  publica  artigos,  resenhas,  traduções,  resumos,
entrevistas,  produzidos  por  pesquisadores  doutores  e/ou  professores
doutores,  mestres,  doutorandos e  mestrandos vinculados a  instituições  de
ensino superior e institutos de pesquisa nacionais e internacionais. Destina-se
a matérias que,  pelo seu conteúdo, possam contribuir  para a formação de
pesquisadores  e  para  o  desenvolvimento  científico,  além  de  permitir  a
constante  atualização  de  conhecimentos  na  área  específica  do
Desenvolvimento Local.
Link: https://www.interacoes.ucdb.br/interacoes 
Idioma: Português
Tipos de documentos: Periódico

A Revista Neuropsicología Latinoamericana constitui o órgão de divulgação
científica  da  Sociedade  Latinoamericana  de  Neuropsicología  (SLAN;
www.slan.org).  Seu  objetivo  essencial  é  a  difusão  de  trabalhos  de
investigação sobre temas de neuropsicología clínica e experimental, tomando
como base o princípio que sustenta que a difusão pública da investigação
facilita um maior e mais amplo intercâmbio do saber.
Link:
https://www.neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoamericana
Idioma: Português/ Espanhol / Francês
Tipos de documentos: Periódico
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