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LINKS 
 

 
ACESSO À INFORMAÇÃO / Governo Federal - LAI(Lei de Acesso à Informação) 

Lei nº12.527 - O acesso à informação contribui para aumentar a eficiência do Poder público , diminuir a corrupção 
e elevar a participação social. Acesso à Informação : direito do cidadão e dever do Estado. 

ACM Digital Library 

ACM é a maior e mais antiga comunidade científica de ciência da computação. Desde 1947 a ACM mantém um 
fórum para intercâmbio de informações, ideias e pesquisas. Hoje, a ACM contém membros de mais de 100 países 
em todas as áreas de indústria, 
academia e governo, desde estudantes até profissionais do mais alto nivel. A Biblioteca Digital da ACM é uma vasta 
coleção de citações e textos completos de jornais, artigos e anais de conferências da ACM. 

 BID – Banco Internacional de Desenvolvimento  

Trabalham para melhorar vidas na América Latina e no Caribe. Através de apoio financeiro e técnico para os países 
que trabalham para reduzir a pobreza e a desigualdade, ajudam a melhorar a saúde, a educação e o avanço da 
infraestrutura. Tem como objetivo alcançar o desenvolvimento de forma sustentável e amiga do clima. Com uma 
história que remonta a 1959, hoje são a principal fonte de financiamento do desenvolvimento para a América 
Latina e o Caribe. Oferecem empréstimos, subvenções e assistência técnica; e nós conduzimos uma extensa 
pesquisa. Mantemos um forte compromisso de alcançar resultados mensuráveis e os mais altos padrões de 
integridade, transparência e responsabilidade. 
As atuais áreas de enfoque do Banco incluem três desafios de desenvolvimento - inclusão social e igualdade, 
produtividade e inovação e integração econômica - e três questões transversais - igualdade e diversidade de 
gênero, mudança climática e sustentabilidade ambiental; e capacidade institucional e o estado de direito. Clique 
aqui para saber mais sobre a atual Estratégia Institucional do Banco. 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores bancos de 
desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo 
prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. 
Para isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de 
modernização, de expansão e na concretização de novos negócios, tendo sempre em vista o potencial de geração 
de empregos, renda e de inclusão social para o País. 

Bolsa de Mercadorias e Futuros  

UMA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE INFRAESTRUTURA DE MERCADO FINANCEIRO DO MUNDO 
A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, com atuação em 
ambiente de bolsa e de balcão. Sociedade de capital aberto – cujas ações (B3SA3) são negociadas no Novo 
Mercado –, a Companhia integra os índices Ibovespa, IBrX-50, IBrX e Itag, entre outros. Reúne ainda tradição de 
inovação em produtos e tecnologia e é uma das maiores em valor de mercado, com posição global de destaque no 
setor de bolsas. 

IPEADATA  

MACROECONÔMICO - Base de dados econômicos e financeiros mantida pelo Ipea incluindo séries estatísticas da 
economia brasileira e dos aspectos que lhe são mais pertinentes na economia internacional. Os dados são 
atualizados e documentados de forma sistemática e apresentados na mesma unidade monetária. Recursos 
disponíveis permitem a manipulação matemática e a extração dos resultados em planilhas ou gráficos. 
REGIONAL - Base de dados demográficos, econômicos e geográficos para as regiões, estados e municípios 
brasileiros que se iniciam no Censo Demográfico de 1872. A busca das séries estatísticas pode ser feita por 
"Palavras-chave" na sua descrição, "Temas" ou assuntos de interesse, "Fontes" de publicação ou pelo "Nível 

http://www.acessoainformacao.gov.br/
https://www.acm.org/
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geográfico" para o qual é possível agregar os dados. 
SOCIAL - Base de dados e indicadores sociais abrangendo temas diversos, como nível de renda per capita, 
desigualdade na distribuição de renda dos indivíduos e domicílios, desempenho educacional, condições de saúde e 
habitação, inserção no mercado de trabalho, situação dos direitos humanos da população, entre outros. 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos // 

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) é uma entidade criada e mantida 
pelo movimento sindical brasileiro. Foi fundado em 1955, com o objetivo de desenvolver pesquisas que 
subsidiassem as demandas dos trabalhadores. 
Sindicatos, federações, confederações de trabalhadores e centrais sindicais são filiados ao DIEESE e fazem parte da 
direção da entidade. Atualmente, são cerca de 700 associados. 

Orientador Adviser(BASE DE DADOS) 

O Orientador/Adviser na Internet é composto de 2 infobases: IBBA - Índice Brasileiro de Bibliografia de 
Administração e IBBE - Índice Brasileiro de Bibliografia de Economia. A base de dados, cujo objetivo é o apoio à 
pesquisa e estudos em geral, foi desenvolvida utilizando o software Folio Views. 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins lucrativos. É 
um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de 
todo o país. Desde 1972, trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a 
sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. 

BUSCA LEGIS - Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento  

Biblioteca jurídica virtual, criada em 1997. Vinculada ao laboratório de informática jurídica da Universidade Federal 
de Santa Catarina. 

Rede Virtual de Bibliotecas Congresso Nacional - RVBI 

A Biblioteca Digital do Senado Federal (BDSF) armazena, preserva, divulga e dá acesso, em formato digital, a mais 
de 250 mil documentos de interesse do Poder Legislativo, propiciando segurança e preservação da informação, 
maior visibilidade na Internet, maior rastreabilidade em mecanismos de busca e rápida disseminação do 
conhecimento. 
O acervo digital é variado, dividindo-se entre livros, obras raras, artigos de revista, notícias de jornal, produção 
intelectual de senadores e servidores do Senado Federal, legislação em texto e áudio, entre outros documentos. 
As obras publicadas na BDSF são de domínio público ou possuem direitos autorais cedidos pelos proprietários, 
possibilitando acesso e download gratuitos das obras. 

PORTAL Institucional do Senado Federal  

MISSÃO - Fornecer o suporte informacional necessário às atividades desenvolvidas no âmbito do Senado Federal e 
do Congresso Nacional. 
HISTÓRICO - Em 12 de março de 1997, foi lançada a página da Biblioteca na Internet, disponibilizando o seu 
catálogo geral, incluindo livros, revistas, artigos de jornais e obras raras. Em abril de 1999, a Biblioteca passou a 
ocupar uma área de 3.250 m², com salas privativas para senadores e consultores, assessores e diretores; além de 
outras melhorias. Em 1999, a Comissão Diretora, sob a Presidência do Senador Antônio Carlos Magalhães, aprovou 
a aquisição e a implantação de um novo sistema de gerenciamento automatizado de informações para a Biblioteca 
do Senado Federal, substituindo o antigo sistema SABI, desenvolvido pelo Prodasen em 1972. 
Em dezembro de 2000 foi instalado novo sistema de gerenciamento de bibliotecas, adotando o formato de 
intercâmbio bibliográfico MARC. A rede Sabi recebeu, então, nova denominação: Rede Virtual de Bibliotecas – 
RVBI, gerenciada pela Biblioteca do Senado. 
Em 2006, foi criada a Biblioteca Digital do Senado Federal - BDSF, com a função de armazenar, preservar, divulgar e 

https://www.dieese.org.br/
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possibilitar o acesso ao texto integral das publicações do Senado Federal à produção intelectual dos servidores da 
Casa e a outros documentos de interesse do Poder Legislativo. 

Biblioteca Digital Jurídica – BDJur  

A BDJur é um repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possibilita acesso a diversos 
conteúdos da área jurídica, disponíveis nas coleções: Atos Administrativos, Banco de Saberes, Doutrina e 
Repositório Institucional. 

Tribunal de Justiça de São Paulo  

A Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário (DGJUD), subordinada à Presidência do Tribunal de Justiça, é 
composta pelas unidades de Atendimento, Bibliotecas, Divulgação e Publicações, Jurisprudência, Legislação e 
Pesquisa. . 
Sua estrutura está definida na Portaria nº 9424/17 . Suas atividades, dentre outras, são: a de pesquisa jurídica 
dirigida, seleção e anotação de jurisprudência, manutenção, guarda e administração de acervos bibliográficos 
(inclusive históricos) e de bancos de dados relacionados, pesquisa e catalogação de legislação, jurisprudência, 
doutrinas, periódicos e outros. 
A DGJUD desenvolve, ainda, atividades de atendimento aos magistrados e auxílio ao público geral, advogados e 
estagiários de direito em pesquisas de doutrina, legislação e jurisprudência. 

ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 

Maior base de dados de acesso gratuito em língua portuguesa, com resumos em inglês, abrangendo a Educação 
Física, esportes e atividades físicas de saúde, lazer e turismo. 

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES - (BDTD) 

O IBICT desenvolveu e coordena a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os 
sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e 
também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. A BDTD, em parceria com 
as instituições brasileiras de ensino e pesquisa, possibilita que a comunidade brasileira de C&T publique e difunda 
suas teses e dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção científica nacional. 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL 

A Biblioteca Digital Mundial disponibiliza na Internet, gratuitamente e em formato multilíngue, importantes fontes 
provenientes de países e culturas de todo o mundo. 
Os principais objetivos da Biblioteca Digital Mundial são: a)Promover a compreensão internacional e intercultural; 
b)Expandir o volume e a variedade de conteúdo cultural na Internet; c)Fornecer recursos para educadores,  
acadêmicos e o público em geral; d)Desenvolver capacidades em instituições parceiras, a fim de reduzir a lacuna 
digital dentro dos e entre os países. 

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE - (BVS) 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como modelo, estratégia e plataforma operacional 
de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação e 
conhecimento em saúde na Região AL&C. 
A BVS é uma Rede de Redes construída coletivamente e coordenada pela BIREME. É desenvolvida, por princípio, 
de modo descentralizado, por meio de instâncias nacionais (BVS Argentina, BVS Brasil etc.) e redes temáticas de 
instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou serviços (BVS Enfermagem, BVS Ministério da Saúde etc.). 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 

Inaugurada em julho de 1999, é um amplo projeto de edição digital do patrimônio bibliográfico, documental e 

crítico espanhol e hispanoamericano. 

http://www.atlasesportebrasil.org.br/escolher_linguagem.php
http://bdtd.ibict.br/vufind/
https://www.wdl.org/pt/
http://modelo.bvsalud.org/
http://www.cervantesvirtual.com/
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BIREME - BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA 

O Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde é um centro especializado da OPAS 

(BIREME/OPAS/OMS) com a missão de contribuir para o desenvolvimento da saúde nos países da AL&C por meio 

da democratização do acesso, publicação e uso de informação, conhecimento e evidência científica. 

CULTURA ACADÊMICA 

É o segundo selo da Fundação Editora da UNESP, cujo selo central é o EDITORA UNESP, que existe desde 1987 e 
tornou-se marca já consagrada com um catálogo que a caracteriza como editora universitária.As publicações do 
selo em parceria com várias Faculdades e Institutos da UNESP e, com a abertura deste sítio virtual, inaugura-se a 
Coleção PROPG-DIGITAL, que publica livros em primeira edição apenas nos formatos digitais, com a possibilidade 
de download gratuito. 

HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA 

Com o patrocínio da FINEP | MCT a Fundação Biblioteca Nacional tem a oportunidade de tornar disponível para 
consulta uma importante parte da nossa história contada através da imprensa periódica no Brasil. 

INSTITUTO Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT 

A origem do IBICT remonta ao início da década de 50, quando a Unesco sugeriu à Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
que promovesse a criação, no Brasil, de um centro nacional de bibliografia. A ação da Unesco, à época, foi decisiva 
para o surgimento de instituições do gênero em diferentes países. A escolha inicial da FGV deveu-se ao fato de 
aquela instituição estar realizando importantes atividades na área de bibliografia e documentação. 
Por essa época, estava sendo criado, também, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), que tinha, entre suas 
atribuições, "manter relação com instituições nacionais e estrangeiras para intercâmbio de documentação técnico-
científica". Por meio de proposta conjunta CNPq/FGV, foi criado, em 27 de fevereiro de 1954, pelo Decreto do 
presidente da República n° 35.124, o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), que passou a 
integrar a estrutura organizacional do CNPq. 
Leia mais em : http://www.ibict.br/sobre-o-ibict/historico-1 

LILACS - LITERATURA LATINO-AMERICANA E DO CARIBE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LILACS é o mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe. Há 32 

anos contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação em saúde na Região. 

PORTAL BRASILEIRO DE ACESSO ABERTO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA - oasisbr 

O Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica - oasisbr é um mecanismo de busca multidisciplinar 
que permite o acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a universidades e institutos de pesquisa 
brasileiros. Por meio do oasisbr é possível também realizar buscas em fontes de informação portuguesas. 
A partir de uma única interface, é possível realizar buscas simultâneas em revistas científicas, repositórios 
institucionais, repositórios temáticos, bibliotecas digitais de teses e dissertações e outras fontes de informação de 
natureza científica e tecnológica ou academicamente orientada. O seu crescimento é constante e é fruto da 
cooperação das universidades e institutos de pesquisa a partir das fontes de informação presentes na Internet. Os 
conteúdos disponíveis são de responsabilidade dessas instituições. 
O Portal é um dos resultados dos esforços do Ibict, apoiados pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, para 
a inserção da ciência brasileira no contexto acesso aberto à informação científica. Dentre os benefícios desta 
iniciativa estão a integração de sistemas de informação científica luso-brasileiros, além do aumento da visibilidade 
dos resultados de pesquisa, dos próprios pesquisadores e de suas instituições e a aceleração do progresso da 
ciência. 

 

 

https://www.paho.org/bireme/index.php?lang=pt
http://www.culturaacademica.com.br/
http://bndigital.bn.gov.br/
http://www.ibict.br/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/portal-brasileiro-de-acesso-aberto-a-informacao-cientifica-oasisbr


 

5 Faculdades Integradas Potencial – LINKS Úteis 

PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES 

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma 
biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção 
científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases 
referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, 
normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

PORTAL DOMÍNIO PÚBLICO 

Lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras), propõe o compartilhamento de 
conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de 
computadores - Internet - uma biblioteca virtual que deverá se constituir em referência para professores, alunos, 
pesquisadores e para a população em geral. 

PORTAL SBE - SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

Iniciado em 2012, o Portal Saúde Baseada em Evidências refere-se a uma iniciativa da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES/MEC) para desenvolvimento de uma biblioteca eletrônica com conteúdos específicos para 
profissionais de saúde. 
O Portal SBE reitera o compromisso do governo brasileiro de aprimorar o exercício dos trabalhadores da saúde 
democratizando as condições de acesso, nas suas áreas de atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados, 
na perspectiva de melhor atender à população. 
Buscando maior desenvolvimento e fortalecimento do Portal SBE, a SGTES/MS estabelece em 2015 parceria junto 
à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil e Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da OPAS/OMS (BIREME/OPAS/OMS) para 
incorporação da Prática Baseada em Evidências no processo de trabalho dos profissionais de saúde e de 
acadêmicos das áreas da saúde. A disseminação da Prática Baseada em Evidências, entendendo-a como 
importante movimento de mudança nas práticas assistenciais, o uso e disseminação de evidências em saúde, bem 
como o compartilhamento da experiência na Região das Américas e junto aos países da Cooperação Sul-Sul, 
também serão finalidades desta parceria. 

PROSSIGA - Programa de Informação para Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

Criado em 1995, o programa Prossiga tem por objetivo promover a criação e o uso de serviços de informação na 
Internet voltados para as áreas prioritárias do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como estimular o uso de 
veículos eletrônicos de comunicação pelas comunidades dessas áreas. 

QUALIS CAPES - Periódicos 

O Qualis CAPES é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção 
intelectual dos programas de pós-graduação, com base na publicação em periódicos científicos de artigos de 
docentes afiliados às Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Tal processo foi concebido para atender às 
necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas pelas instituições de 
ensino superior. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 
programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa produção é 
realizada de forma indireta. 
Desta forma, o sistema Periódicos Qualis Capes afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção a 
partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, dos periódicos científicos. A classificação de 
periódicos é realizada pelos Coordenadores indicados por seus pares por um período de três anos para as 49 Áreas 
de Avaliação que definem critérios próprios de classificação das revistas para cada área. A atualização da lista de 
Periódicos do Qualis ocorre anualmente e enquadra os títulos das revistas em estratos indicativos de qualidade: 
A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C. 
A consulta ao Qualis-Capes é feita por meio da Plataforma Sucupira, que é a ferramenta on-line do Sistema 
Nacional de Pós-Graduação para coletar informações sobre os programas, realizar análises, avaliações e servir 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://psbe.ufrn.br/
http://prossiga.ibict.br/
http://prossiga.ibict.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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como base de referência. O nome da plataforma foi uma homenagem ao prof. Newton Sucupira, autor do Parecer 
nº 977 de 1965, conhecido como “Parecer Sucupira”, que conceituou, formatou e institucionalizou a pós-
graduação brasileira nos moldes atuais. 

REDE DE BIBLIOTECAS DA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (REBAE) 

Com o objetivo de viabilizar o acesso via Web, às informações técnico-científicas contidas nas Bases de Dados da 
Pesquisa Agropecuária - BDPA, e na Produção Científica Embrapa, a Embrapa Informática Agropecuária 
desenvolveu uma ferramenta de indexação e recuperação de informação denominada LIBBD (Lucene Indexação 
Busca Banco de Dados). 

REPOSITÓRIOS CIENTÍFICOS DE ACESSO ABERTO DE PORTUGAL - RCAAP 

O portal RCAAP tem como objetivo a recolha, agregação e indexação dos conteúdos científicos em acesso aberto 
(ou acesso livre) existentes nos repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino superior, e outras 
organizações de I&D. 
O portal RCAAP constitui-se como um ponto único de pesquisa, descoberta, localização e acesso a milhares de 
documentos de carácter científico e académico, nomeadamente artigos de revistas científicas, comunicações a 
conferências, teses e dissertações, distribuídos por inúmeros repositórios portugueses. A lista dos repositórios 
agregados no portal pode ser consultada no Diretório.  
O portal RCAAP é um dos componentes principais do projeto Repositórios Científicos de Acesso Aberto de 
Portugal. O projeto RCAAP é uma iniciativa da UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP concretizada 
pela FCCN - Fundação para a Computação Científica Nacional, disponibilizando mais um serviço avançado sobre a 
rede nacional de investigação e ensino, a Rede Ciência, tecnologia e Sociedade, RCTS, gerida pela FCCN. O projeto 
é financiado pelo POS_C - Programa Operacional Sociedade do Conhecimento e pela UMIC. 
Toda a informação sobre o projeto RCAAP, bem como diversa documentação útil para diferentes tipos de público 
(docentes e investigadores, gestores de repositórios, público em geral) está disponível no site do projeto em: 
http://projecto.rcaap.pt. 
Nos termos do protocolo de cooperação celebrado entre a FCCN e a Universidade do Minho (U.M.) no âmbito do 
projeto RCAAP, a U.M. foi responsável pelo desenvolvimento, instalação e operacionalização do portal RCAAP. A 
presente versão do portal foi desenvolvida com base na plataforma de pesquisa Apache Solr. 

SciELO - SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE 

A Scientific Electronic Library Online - SciELO é um banco de dados bibliográfico, biblioteca digital e modelo 
cooperativo de publicação digital de periódicos científicos brasileiros de acesso aberto. A SciELO é o resultado de 
um projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, em parceria com a Bireme - 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A partir de 2002, o Projeto conta com o 
apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
O Projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, armazenamento, 
disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. Participam atualmente na rede SciELO os 
seguintes países: África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, 
Portugal, Uruguai, Venezuela; preparam a participação: Equador, Paraguai. 
Com o avanço das atividades do projeto, novos títulos de periódicos estão sendo incorporados à coleção da 
biblioteca. 
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A Rede SciELO Livros visa a publicação online de coleções nacionais e temáticas de livros acadêmicos com o 
objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das pesquisas, ensaios e estudos que publicam. 
Os livros publicados pelo SciELO Livros são selecionados segundo controles de internacionais que permitem o 
controle de acesso e de citações e são legíveis nos leitores de qualidade aplicados por um comitê científico e os 
textos em formato digital são preparados segundo padrões ebooks, tablets, smartphones e telas de computador. 
Além do Portal SciELO Livros as obras serão acessíveis por meio dos buscadores da Web e serão publicados 
também por portais e serviços de referência internacional. 
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