ACERVO DIGITAL DE CORDEIS
Descrição: O acervo, com cerca de 9.000 folhetos de cordel, sob a guarda
da Biblioteca, está disponível para consulta online por meio de suas
referências catalográficas, que podem ser consultadas por índices, como o
de autor, título, assunto, local de publicação, editora/tipografia, data, gênero
literatura de cordel, na base de dados da Biblioteca.
Site: http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/acervo.html

Amazon
A Amazon está disponibilizando GRATUITAMENTE centenas de e-books acadêmicos lançados por
editoras universitárias sob o selo da Scielo Livros. Em geral são obras resultadas de teses e
dissertações nas mais diversas áreas. Um material de muita qualidade! Baixem tudo o que
puderem. E ajude a divulgar!
HiperLink da foto :
https://www.amazon.com.br/scielo/s?k=scielo&fbclid=IwAR1XogZY1mC40iRdr4o7bE2N2wsfTrG
gqEssKmesTVCX_LQJo4sWZx6m0eA

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descrição: O Arquivo Público do Estado de São Paulo é
responsável pela formulação de políticas públicas de gestão
documental para o Governo do Estado, e possui um rico acervo
formado por mais de 34.645 metros lineares de documentação
sobre a história de São Paulo.
Site: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/

BIBLIOTECA DIGITAL PAULO FREIRE
Descrição: O Projeto da Biblioteca Digital Paulo Freire (BDPF) teve
origem no ano 2000 tem por objetivo principal “disponibilizar pressupostos
filosóficos, sociológicos e pedagógicos do pensamento freiriano, para
suportar ações educativas coletivas facilitadoras da inclusão dos sujeitos
educacionais na sociedade da informação”.
Site: http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/principal.jsp

COLEÇÃO APLAUSO
Descrição: Preservar a memória da cultura nacional e democratizar o
acesso ao conhecimento são os princípios da Coleção Aplauso, lançada pela
Imprensa Oficial. Neste site você encontra biografias de artistas, cineastas e
dramaturgos além de roteiros de cinema, peças de teatro e a história de
diversas emissoras de TV. Todo esse acervo digital pode ser acessado
gratuitamente.
Site: https://aplauso.imprensaoficial.com.br/

BANCO DE DADOS LIVROS ESCOLARES BRASILEIROS – FEUSP
Descrição: Disponibiliza acesso a livros didáticos das diversas
disciplinas escolares brasileiras do século XIX aos dias atuais,
considerando a sua história e as especificidades da produção
escolar. Referência obras de diversas bibliotecas do país,
caracterizando-se por ser alimentado e ampliado constantemente
pelas pesquisas de uma equipe de especialistas da área, que
analisam o livro didático em suas diferentes vertentes.
Site: http://www2.fe.usp.br:8080/livres/
REVISTA PENSAR
Descrição: A Revista Pensar possibilita a produção e a divulgação
acadêmica e científica, somada às práticas pedagógicas
desenvolvidas para proporcionar a alunos, professores e demais
membros da comunidade acadêmica a oportunidade de conhecer,
analisar e debater temas de extrema relevância para toda a
sociedade. A publicação corrobora com a missão, a visão, os
valores e os princípios institucionais das Faculdades Promove e
Kennedy.
Site: http://www.faculdadepromove.br/bh/revistapensar
CBBU
Descrição: Promove a formulação de políticas públicas em áreas
de interesse, para incentivar a cooperação, o compartilhamento
de serviços e produtos, a realização de projetos e pesquisas, a
elaboração e editoração de documentos técnico-científicos, a
organização de eventos, visando à consolidação da educação
continuada e à representação das Bibliotecas Universitárias junto
a órgãos governamentais e a comunidade científica brasileira.
Site: http://www.febab.org.br/cbbu/sobre-a-cbbu/
CNPQ
Descrição: O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), tem como principais
atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e
incentivar a formação de pesquisadores brasileiros.
Site: www.cnpq.br
BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAUDE - BVS
Descrição: Como parte integrante da Biblioteca Virtual em Saúde
para América Latina e Caribe, a BVS Brasil tem por objetivo
convergir as redes temáticas brasileiras da BVS e integrar suas
redes de fontes de informação em saúde, fortalecendo-as e dando
visibilidade as mesmas por meio do Portal da BVS Brasil. As
fontes de informação da BVS Brasil são oriundas das BVS
Temáticas Nacionais, obedecendo a seus controles de qualidade e
metodologias.
Site: http://brasil.bvs.br/

LILACS, INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E CARIBE
Descrição: Mais importante e abarcadora base de dados
especializada na área da saúde, com literatura científica e técnica
de 26 países da América Latina e do Caribe com acesso livre e
gratuito. Cerca de 900 mil de registros de artigos de revistas com
revisão por pares, teses e dissertações, documentos
governamentais, anais de congressos e livros.
Site: https://lilacs.bvsalud.org
CERN DOCUMENT SERVER
Descrição: O CERN Document Server (CDS) é o repositório
institucional que fornece ferramentas de aquisição, pesquisa e
colaboração para gerenciar coleções de documentos produzidos no
CERN. As coleções incluem documentos HEP, documentos
multimídia, boletins, documentos administrativos (Direção, RH,
Finanças), documentos de projetos da UE (OpenAire, EMi), tipos
de documentos da biblioteca e do projeto.
Site: https://cds.cern.ch/?ln=pt

DIALNET
Descrição: Dialnet é um dos maiores portais bibliográficos do mundo, cuja
principal tarefa é dar maior visibilidade à literatura científica espanhola. Com foco
principalmente nas áreas de ciências humanas, jurídicas e sociais, o
Dialnet é constituído como uma ferramenta fundamental para a busca de
informações de qualidade.
Site: https://dialnet.unirioja.es

BROWARD COLLEGE
Descrição: A missão é apoiar e educar a comunidade do Broward
College quanto às leis aplicáveis, promover uma tomada de
decisão sólida em todas as áreas das operações do Colégio e
buscar vigorosamente a conformidade legal para que o Colégio
possa cumprir sua missão e cumprir seus objetivos.
Site: www.broward.edu

MICROSOFT ACADEMY
Descrição: A Microsoft é uma empresa de 90 mil pessoas que
trabalham em mais de 100 países. Acredita que a capacitação dos
jovens é fundamental para o desenvolvimento pessoal e para o
futuro das economias ao redor do mundo. Nos últimos nove anos,
a subsidiária brasileira investiu mais de R$ 151,3 milhões em
projetos sociais, levando tecnologia a escolas, universidades,
ONGs e comunidades carentes.
Site: https://www.microsoft.com

SCIENCE RESEARCH
Descrição: O Science Publishing Group é um editor acadêmico
independente com uma equipe editorial composta por muitos dos
principais pesquisadores do mundo. O Science Publishing Group
fornece serviço de publicação de periódicos, serviço de edição de
edição especial, serviço de publicação de livros e serviço de
publicação de papel de conferência.
Site: www.sciencepublishinggroup.com

SCOPUS
Descrição: Scopus é um banco de dados de citação e resumo
neutro em termos de fontes, com curadoria de especialistas
independentes no assunto. Ele coloca poderosas ferramentas de
descoberta e análise nas mãos de pesquisadores, bibliotecários,
gerentes de pesquisas institucionais e financiadores.
Site: https://www.scopus.com

COMUT
Descrição: O COMUT, é um programa brasileiro de comutação
bibliográfica, e para participar o usuário deve cadastrar-se no
programa via Internet. A partir daí o usuário pode solicitar cópia
de periódicos, teses, anais de congresso , relatórios técnicos, e
parte de documentos, que estão disponíveis nas principais
bibliotecas nacionais e também em serviços de informação
internacionais, dirigindo-se a uma biblioteca pertencente a rede
COMUT, que funciona como intermediária, a qual realiza todos os
procedimentos de solicitação
Site: http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm

FEBAB
Descrição: Foi criado para mobilizar a sociedade e mostrar que as
bibliotecas não são apenas um espaço para guardar livros. As
bibliotecas devem ser espaços convidativos e, além de incentivar
a leitura, precisam oferecer uma agenda cultural variada com
música, cinema, dança, arte, cursos, palestras, oficinas. Elas
devem possuir acervos atualizados, acesso à internet, jogos,
brinquedos e também contar com uma equipe especializada para
atender a comunidade.
Site: www.febab.org.br

REfseq
Descrição: fornece um conjunto abrangente, integrado, não
redundante e bem anotado de sequências, incluindo DNA
genômico, transcritos e proteínas. As sequências RefSeq formam
uma base para estudos médicos, funcionais e de diversidade. Eles
fornecem uma referência estável para anotação de genoma,
identificação e caracterização de genes, análise de mutações e
polimorfismos (especialmente registros RefSeqGene), estudos de
expressão e análises comparativas.
Site: https://www.ncbi.nlm.nih.gov › refseq

WEBQUALIS
Descrição: QUALIS é o conjunto de procedimentos utilizados pela
Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual dos
programas de pós-graduação. Foi concebido para atender as
necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas
informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados.
Site: https://sucupira.capes.gov.br
SCIRUS
Descrição: Scirus é um site especializado em busca de publicações
científicas. Uma mão na roda para cientistas, pesquisadores e
acadêmicos em geral.
Site: https://www.bibliotecas.ufu.br

REVISTA DIGITAL DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Descrição: O Arquivo Público do Estado de São Paulo é responsável
pela formulação de políticas públicas de gestão documental para o
Governo do Estado, e possui um rico acervo formado por mais de
34.645 metros lineares de documentação sobre a história de São
Paulo.
Site: https://periodicos.sbu.unicamp.br

ARQUIVO NACIONAL
Descrição: O Arquivo Nacional é um órgão subordinado ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública que guarda, preserva, dá acesso e divulga
documentos públicos, produzidos, em sua maior parte, pelo Poder
Executivo Federal, mas também provenientes dos poderes Legislativo e
Judiciário; e documentos privados, de pessoas físicas e jurídicas.
Site: www.arquivonacional.gov.br

PEPSIC PERIODICOS ELETRONICOS PSICOLOGIA
Descrição: é uma fonte da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia
da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia (BVS-Psi
ULAPSI) e fruto da parceria entre Fórum de Entidades Nacionais
da Psicologia Brasileira (FENPB), Biblioteca Dante Moreira Leite do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP/USP) e
do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde - BIREME, que cedeu a metodologia - Scientific
Electronic Library Online (SciELO) - modelo de publicação
eletrônica de periódicos para países em desenvolvimento.
Site: pepsic.bvsalud.org

EDUCERE
Descrição: Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente
o conhecimento científico ao público proporciona maior
democratização mundial do conhecimento.
Site: https://educere.pucpr.br

COCHRANE LIBRARY
Descrição: A Biblioteca Cochrane é uma coleção de bancos de
dados em medicina e outras especialidades da área de saúde
fornecidos pela Cochrane e outras organizações.
Site: https://www.cochranelibrary.com

SCIENCE.SCIENCE.GOV
Descrição: O Science.Science.gov pesquisa mais de 60 bancos de
dados e mais de 2200 sites de 15 agências federais, oferecendo
200 milhões de páginas de informações científicas dos EUA ,
incluindo resultados de pesquisa e desenvolvimento. O site
Science.Science.gov é governado pela agência interagente dos
Participantes da Aliança
Site: https://ciencia.science.gov

WORLDWIDESCIENCE
Descrição: 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.
Site: https://worldwidescience.org

PORTAL SAÚDE
Descrição: O Ministério da Saúde, no Brasil, corresponde ao setor
governamental responsável pela administração e manutenção da
Saúde pública do país.
Site: www.saude.gov.br

SCHOLARPEDIA
Descrição: Scholarpedia é uma enciclopédia on-line wiki em
inglês, na qual os artigos são escritos por especialistas convidados
e são sujeitos a Revisão por pares. Os artigos estão disponíveis
online livremente para utilização não comercial, mas não podem
ser copiados em bloco.
Site: www.scholarpedia.org

ELSEVIER
Descrição: Elsevier é uma empresa global de informações
analíticas que contribui com instituições e profissionais para o
progresso da assistência à saúde e da ciência melhorando seu
desempenho. É uma das seis empresas que domina a publicação
científica no mundo inteiro. A moderna companhia de publicações,
foi fundada em 1880.
Site: https://www.elsevier.com

JURN
Descrição: Jurn é uma ferramenta de pesquisa on-line gratuita para
encontrar e fazer download de trabalhos acadêmicos de texto
completo gratuitos. Foi criado em uma versão beta aberta online
pública em fevereiro de 2009, inicialmente para encontrar artigos
de periódicos eletrônicos de acesso aberto nas artes e humanidades
Site: www.jurn.org

ERIC - EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER
Descrição: O Centro de Informações sobre Recursos Educacionais
(ERIC) é uma biblioteca digital on-line de informações e pesquisas
em educação. O ERIC é patrocinado pelo Instituto de Ciências da
Educação do Departamento de Educação dos Estados Unidos.
Site: https://www.eric.ed.gov

SCIENCE RESEARCH LIBRARY
Descrição: A Science Research Library (SRL) é uma plataforma
internacional de acesso aberto on-line, iniciada para atender à
progressão dos pesquisadores. O SRL tem como objetivo oferecer
uma plataforma bem equipada para organizar e publicar os
resultados da pesquisa de cada indivíduo.
Site: https://www.scienceresearchlibrary.com

GOOGLE SCHOLAR
Descrição: O Google Scholar — Google Académico ou Acadêmico
em português — é uma ferramenta de pesquisa do Google que
permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, literatura escolar,
jornais de universidades e artigos variados
Site: https://scholar.google.com.br

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
Descrição: O Arquivo Público do Estado de São Paulo é
responsável pela formulação de políticas públicas de gestão
documental para o Governo do Estado, e possui um rico acervo
formado por mais de 34.645 metros lineares de documentação
sobre a história de São Paulo.
Site: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/

BASES DE DADOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (BDPA-EMBRAPA)
Descrição: Reúnem informações tecnológicas em agricultura, ebooks relacionados à agricultura, além do acesso ao acervo
documental, à produção científica e ao catálogo coletivo da
Embrapa.
Site: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/

BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES
Descrição: Permite a busca em bibliotecas digitais de teses e
dissertações de mais de 90 instituições de ensino e pesquisa
brasileiras.
Site: http://bdtd.ibict.br/vufind/

BRAPCI
Descrição: Bases de dados referencial da área de Ciência da
Informação. Recupera artigos de mais de 37 periódicos brasileiros
da área.
Site: http://www.brapci.inf.br/
DOAB - DIRECTORY OF OPEN ACESS BOOKS
Descrição: Diretório de livros de vários temas disponíveis de
forma gratuita na Internet.
Site: https://www.doabooks.org/

DOAJ - DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
Descrição: Diretório de revistas de vários temas disponíveis de
forma gratuita na Internet. Reúne quase 5000 títulos, em vários
idiomas, classificadas por temas como astronomia, ciência,
medicina, economia, arqueologia, história.
Site: https://www.doaj.org/

NDLTD - NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND
DISSERTATIONS
Descrição: Rede de Bibliotecas digitais de teses e dissertações de
diversos países.
Site: http://search.ndltd.org/

PORTAL DE PESQUISA DA FIOCRUZ
Descrição: Artigos, notícias, entrevistas, vídeos e infográficos com
base na produção científica em saúde.
Site: http://periodicos.fiocruz.br/

SciELO
Descrição: Coleção multidisciplinar de revistas científicas e livros
do Brasil, Chile, Cuba, Espanha, Venezuela e outros países da
América Latina e Europa.
Site: https://scielo.org/
SIDRA (SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA)
Descrição: Reúne mais de 600.000.000 de informações agregadas
possibilitando a geração de tabelas, gráficos e cartogramas.
Site: https://sidra.ibge.gov.br/home/pmc/brasil
ARXIV
Descrição: O arXiv é um arquivo para preprints eletrônicos de
artigos científicos nos campos da matemática, física, ciência da
computação, biologia quantitativa e estatística que podem ser
acessados via internet. Em muitos campos da matemática e da
física.
Site: https://arxiv.org

ARCA
Descrição: A Arca é um Repositório Institucional desenvolvido
para disseminar e preservar a produção intelectual da Fiocruz. A
Arca tem por objetivo principal reunir e dar visibilidade à
produção técnico-científica da instituição e representa parte
significativa do esforço da pesquisa pública em saúde no Brasil.
Site: https://www.arca.fiocruz.br/

BIBLIOTECA DIGITAL JURÍDICA (BDJUR)
Descrição: A BDJur disponibiliza diversos tipos de documentos
jurídicos em texto completo.
Site: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/

CENTRO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO EM HABITAÇÃO (INFOHAB)
Descrição: O InfoHab foi pensado e implementado para aprimorar
os mecanismos de sistematização e socialização da informação na
área do ambiente construído. É um projeto liderado pela Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC),
concebido em resposta a uma Chamada Pública do Programa de
Tecnologia de Habitação (Habitare), financiado pela FINEP. Conta
também com recursos do Programa RHAE-CNPq e da Caixa
Econômica Federal.
Site: http://www.infohab.org.br/

CORPUS 927
Descrição: Base de dados Corpus927 foi desenvolvido pela Enfam
em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é
consolidar em um só local as decisões vinculantes do STF e do
STJ, e a jurisprudência do STJ.
Site: http://corpus927.enfam.jus.br/
DOMÍNIO PÚBLICO
Descrição: A Domínio Público promove amplo acesso a obras
científicas (teses, dissertações e livros), obras literárias (literatura
portuguesa e brasileira, inclusive histórias infantis), obras
artísticas (pinturas, músicas) e vídeos da TV Escola, constituindose em uma biblioteca digital significativa para o patrimônio
cultural universal.
Site: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do

LEXML - REDE DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E JURÍDICA
Descrição: O Lexml é um portal especializado em informação
jurídica e legislativa. Pretende-se reunir leis, decretos, acórdãos,
súmulas, projetos de leis entre outros documentos das esferas
federal, estadual e municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário de todo o Brasil: uma rede de informação legislativa e
jurídica que pretende organizar, integrar e dar acesso às
informações disponibilizadas nos diversos portais de órgãos do
governo na Internet.
Site: https://www.lexml.gov.br/
LIVRE
Descrição: LivRe é o portal que facilita a identificação e o acesso
a periódicos eletrônicos, publicados em todas as áreas do
conhecimento humano, em acesso livre na Internet.
Site: http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre
OAISTER
Descrição: A OAIster disponibiliza textos completos de artigos,
dissertações, teses, imagens, vídeos e arquivos de áudio em
várias línguas abrangendo todas as áreas do conhecimento, e
recupera dados de pesquisa feita em português.
Site: https://oaister.worldcat.org/

SCIENTIFIC PERIODICALS ELECTRONIC LIBRARY (SPELL)
Descrição: A biblioteca eletrônica SPELL é um repositório de
artigos científicos e proporciona acesso gratuito à informação
técnico-científica na área de Administração, Contábeis e Turismo
Site: http://www.spell.org.br/

PEDRO - PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE
Descrição: O Google Scholar — Google Académico ou Acadêmico
em português — é uma ferramenta de pesquisa do Google que
permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, literatura escolar,
jornais de universidades e artigos variados
Site: https://www.pedro.org.au/portuguese/
PUBMED
Descrição: PubMed é um portal de serviço desenvolvido pela
National Library of Medicine (NLM) e National Center of
Biotechnology Information. Possui mais de 23 milhões de
referências na área médica e afins (registros desde 1948).
Site: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=PubMed

REPOSITORIUM
Descrição: O RepositoriUM é armazena, preserva, divulga e do
acesso à produção intelectual da Universidade do Minho (Portugal)
em formato digital. Disponibiliza artigos, teses, dissertações, livros,
partes de livros, entre outros documentos acadêmicos em texto
completo.
Site: http://repositorium.sdum.uminho.pt/
REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DE ACESSO ABERTO DE PORTUGAL
(RCAAP)
Descrição: o RCAAP é o ponto único de consulta, localização e
acesso a milhares de documentos científicos e acadêmicos
(artigos apresentados em conferências, artigos publicados em
revistas científicas, teses e dissertações) distribuídos por
inúmeros repositórios portugueses.
Site: https://www.scienceresearchlibrary.com

WORLDWIDESCIENCE
Descrição: São cerca de 95 bases de dados e portais de mais de
70 países são pesquisáveis por meio WorldWideScience.org nas
áreas de energia, medicina, agricultura, meio ambiente e
ciências básicas, incluindo o acesso a fontes de dados científicos.
Site: https://worldwidescience.org/
LITERATURA DIGITAL
Descrição: Defende que a literatura está para além do livro e que
ela pode ter um papel fundamental para a educação e a sociedade
através das mídias digitais, como computador, tablet, smartphone,
televisão. O que não diminui em nada a importância do livro
impresso, que irá conviver com as novas formas de se publicar
literatura.
Site: www.literaturadigital.com.br

EDITORA DA UFPI - LIBRAS
Descrição: Um grupo montou um manual de Libras pras
disciplinas de Ciências e Biologia nas escolas. Esse tipo de manual
não existia antes e vai ajudar um mooonte de professores a
alunos surdos, assim como a comunidade surda em geral. Ele é
100% gratuito!
Site: https://www.ufpi.br/e-book-edufpi

UFF - E-BOOKS DIDÁTICOS
Descrição: A Universidade Federal Fluminense (UFF) realizou a
contratação das plataformas Pearson e Minha Biblioteca que
disponibilizam o acesso à e-books para a comunidade
universitária. Ambas as plataformas apresentam, de forma
complementar, a maioria das referências de bibliografias básica e
complementar sugeridas pelos docentes, além de um catálogo
de cerca de 20.000 títulos.
Site: https://pt.wikibooks.org/wiki/Wikilivros:P%C3%A1gina_principal

LER É VIVER
Descrição: O Ler é Viver tem como mote democratizar o acesso a
livros de literatura e à leitura de forma estimulante. Promove
ações qualificadas por meio de oficinas de leitura.
Site: https://prosas.com.br/projetos/16383-ler-e-viver
HQ's Crossovers:
https://drive.google.com/folderview?id=1xDv_l9wNhi8WmjYbb4OGNOodicZRvYLg
Livros Organizados:
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/0B8UP2YPkhPv8SWZmLVpNcmo1Y
VU
A Magia dos Livros:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B_AwOSoP4UGXZFY4UHlVQXNjTVE?us
p=sharing
Coletâneas Diversas:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17Phi0tY8x8gN2heEtRpkDZcYiirSq0Wd?
usp=sharing&fbclid=IwAR2dPzNp7DqMuU96QKnabcC2csMz3nL5zKGC1mBEOE2lxdYUN
bySzRST0tU
Pasta de Romances:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1yoXPFcYIq2hxn8JA3J_Oj8ORwaON4e9
V?usp=sharing&fbclid=IwAR3yU4NnHm16PUH8jQI4I14BnFLpFaPlIlB

AMAZON
Descrição: A Amazon é uma das maiores empresas do mundo e
adota uma poderosa estratégia de mercado A Amazon abriu a plataforma
e os e-books são gratuitos (Boost Educacional

)

Site: https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011
50.000 eBooks grátis - Amazon
Acesse por área:
Administração, Negócios e Economia
210 e-books https://amzn.to/2JfFmcr
Autoajuda
108 ebooks https://amzn.to/2Ul4ViA
Computação, Informática e Mídias Digitais
42 ebooks https://amzn.to/2QKAVKC
Religião e Espiritualidade
130 ebooks https://amzn.to/33R8b8y
Gastronomia e Culinária
860 ebooks https://amzn.to/3bsS9nG
Fantasia, Horror e Ficção Científica
276 ebooks https://amzn.to/2UlhBWM
HQs, Mangás e Graphic Novels
52 ebooks https://amzn.to/2UlhScg
Infantil
109 ebooks https://amzn.to/3bqxIYt
Política
205 ebooks https://amzn.to/39mIaPi

ECOAGRI
Descrição: O ECOAGRI é uma comunidade direcionada a
pessoas que desejam plantar com respeito ao meio ambiente.
Nosso objetivo é promover esta atividade, fornecendo de forma
gratuita ferramentas avançadas da Tecnologia da Informação
para divulgação de projetos, pessoas, equipamentos, métodos,
experiências e muito mais, entre todas as pessoas, de uma
forma mais ampla e integral.

Site: http://www.ecoagri.com.br/biblioteca-categoria/

WIKILIVROS
Descrição: O Wikilivros (do inglês Wikibooks) é uma comunidade
do Movimento Wikimedia dedicado ao desenvolvimento
colaborativo (wiki) de livros, apostilas, manuais e outros recursos
educacionais de conteúdo livre (saiba mais). Todos os
interessados podem ler ou melhorar um dos 12 163 módulos
presentes em nossos 564 wikilivros, ou produzir novos materiais.
Site: https://pt.wikibooks.org/wiki/Wikilivros:P%C3%A1gina_principal

DIREITO EM NUVEM
Descrição: Todo estudante sabe, a leitura é uma constante na vida de
cada profissional do direito, seja ele um bacharel, advogado, juiz,
promotor, etc. Pensando nisso, foi disponibilizado diversos livros em
formato pdf. com os mais variados temas, de forma absolutamente
gratuita..
Site :https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13pXXmAceTNuNK8pDzevhcjxOXPkdhq2e

SPRINGER – ACERVO DIGITAL
Descrição: A Springer é um portfólio científico, técnico e médico
líder global, fornecendo aos pesquisadores da academia,
instituições científicas e departamentos de P&D corporativos
conteúdo de qualidade por meio de informações, produtos e
serviços inovadores.
A Springer tem uma das mais fortes coleções e arquivos de ebooks STM e HSS, bem como uma ampla variedade de periódicos
e livros híbridos e de acesso aberto sob a marca SpringerOpen.

Site: https://link.springer.com/search?package=openaccess&facet-contenttype=%22Book%22

ACERVO ONLINE – ODONTOLOGIA

Descrição: A competitividade no mercado de trabalho é cada dia
maior, e é fundamental sempre buscar novos conhecimentos
para destacar-se. Por isso, é muito importante que os
profissionais de Odontologia estejam constantemente se
atualizando. Acervo online com vários livros em PDF de
odontologia.

Site:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_jPlcj8odTTnBFeTlmSEE4Nmc

ACERVO ONLINE – TEMÁTICAS RACIAIS

Descrição: 225 livros importantes sobre temáticas raciais no
Brasil e no mundo.

Site:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGrnHP74fd3IOCg&id=
EB48622F585FE35A%21105&cid=EB48622F585FE35A

