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BASE DE DADOS (ACESSO VIA PORTAL CAPES)* 
 
 
ASSIA Applied Social Sciences Index and Abstracts 
Indexa a literatura internacional sobre sociologia, psicologia, economia, política, estudos 

sobre raças, educação e saúde. Indexa mais de 500 títulos de periódicos publicados em 16 

diferentes países, incluindo o Reino Unido e Estados Unidos. 

Clique Aqui! 
 
 

A Academic OneFile 
A Academic OneFile é uma base de dados dirigida a bibliotecas acadêmicas, com diversos 

tipos de documentos revisados por pares. Abrange cerca de 18.500 títulos, sendo 9.150 

em texto completo. A base cobre variados assuntos relacionados às disciplinas Biologia, 

Química, Justiça Criminal, Economia, Ciências Ambientais, História, Marketing, Ciência 

Política, Psicologia, entre outros. A disponibilidade de referências e texto completo varia 

desde 1905 até o presente. 

Clique Aqui! 
 
 

ERIC - (Education Resources Information Center) 
ERIC (Education Resources Information Center) é uma base de dados sobre educação 

patrocinada pelo Ministério da Educação dos Estados Unidos. Oferece o acesso à 

literatura sobre pesquisas na área de educação e temas relacionados, tais como: ensino 

fundamental e educação infantil, ensino superior; formação de professores; testes de 

avaliação; escolas urbanas e escolas rurais; ensino das ciências e da matemática; 

educação ambiental; formação de professores. Indexa artigos de periódicos, anais de 

congressos, documentos governamentais, teses, dissertações, relatórios, audiovisuais, 

bibliografias, livros e monografias. 

Clique Aqui! 
 
 
 
 

https://search-proquest.ez260.periodicos.capes.gov.br/assia/
https://go-gale.ez260.periodicos.capes.gov.br/ps/start.do?p=AONE&amp;u=capes&amp;authCount=1
https://eric.ed.gov/


JSTOR Arts & Sciences I Collection (Humanities) 
Art & Sciences 01 (Humanidades): Trata-se da primeira coleção produzida pelo JSTOR em 

1997. Inclui o acervo completo de títulos contendo 176 periódicos e abrangendo 35 

disciplinas, incluindo as mais importantes publicações de sociedades voltadas para as 

áreas de economia, história, ciências políticas, sociologia, assim como outros importantes 

títulos em ecologia, matemática e estatística. Coleção de títulos retrospectivos. Possui 

alguns títulos notáveis como: American Historical Review, Journal of African American 

History, Speculum, William and Mary Quarterly e Journal of American History. 

Clique Aqui! 
 
 

SciELO 
A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange 

uma coleção selecionada de periódicos científicos. A SciELO é o resultado de um projeto 

de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 

parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em  

Ciências da Saúde. 

Clique Aqui! 
 
 

SCIENCE DIRECT 
A ScienceDirect contém artigos de mais de 3.800 diários e mais de 37.000 títulos de livros, 

muitas de suas publicações são aprimoradas com elementos interativos fornecidos por 

autores, como áudio, vídeo, gráficos, tabelas e imagens. Os artigos também possuem links 

incorporados para conjuntos de dados externos, como Scopus®, PANGEA ® e Reaxys®. 

Combinando esses extras de conteúdo com o texto de cada artigo e se obterá uma 

compreensão completa do panorama da informação antes de avançar seu trabalho. 

Clique Aqui! 
 
 

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (PROQUEST) 
Indexa da literatura internacional sobre sociologia e disciplinas afins das ciências sociais e 

comportamentais, publicada em mais de 1.700 títulos de periódicos, livros, capítulos de 

livros, dissertações e trabalhos apresentados em congressos. Inclui também as referências 

bibliográficas citadas nos artigos com seus respectivos links para o documento, 

possibilitando a localização de mais artigos potencialmente relevantes sobre o mesmo 

tema. 

Clique Aqui! 

 

https://www-jstor-org.ez260.periodicos.capes.gov.br/
https://www.scielo.org/
https://www-sciencedirect.ez260.periodicos.capes.gov.br/browse/journals-and-books?contentType=BK&amp;accessType=subscribed&amp;subject=education
https://search-proquest.ez260.periodicos.capes.gov.br/socabs/


 Springer Link 
Possui um caráter multidisciplinar em cerca de 1.979 títulos de periódicos. Clique no título 

desejado para folhear os fascículos e consultar os resumos e os textos completos dos 

artigos. 

Clique Aqui! 
 
 

Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics) 
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: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): 1945 até 

o presente Social Sciences Citation Index: 1956 até o presente; Arts and Humanities 

Citation Index: 1975 até o presente. 

A partir de 2012 o conteúdo foi ampliado com a inclusão do Conference Proceedings 

Citation Index- Science (CPCI-S); Conference Proceedings Citation Index- Social Science 

& Humanities (CPCI-SSH). 

Clique Aqui! 
 
 

Wiley Online Library 
São cerca de 1357 títulos de periódicos, com abrangência das áreas de conhecimento da 

Capes cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da 

Terra, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, 

Letras e Artes, e ficam disponíveis aos seus assinantes em texto completo por meio da 

plataforma Wiley Online Library, que oferece interface de busca simples, avançada e por 

áreas do conhecimento, e contemplam artigos publicados desde a década de 1970 até o 

presente. Na plataforma é possível acessar artigos antes de serem publicados na forma 

impressa, através da opção early views (visualização antecipada), agilizando o acesso a 

publicações científicas recentes. 

Clique Aqui! 

https://link-springer-com.ez260.periodicos.capes.gov.br/
http://apps-webofknowledge.ez260.periodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;SID=5FB96FmV7mDZjD4DcyW&amp;preferencesSaved
https://onlinelibrary-wiley.ez260.periodicos.capes.gov.br/journal/14678314


 

The Times Digital Archive 1785-2006 (Gale) 
O Times Digital Archive oferece acesso à coleção de microfilmes do The Times (Londres) 

com imagens pesquisáveis para o estudo da história do século 18 em diante. 

Clique Aqui! 
 
 

SCOPUS (Elsevier) 
Base de dados de resumos e citações da literatura científica e de fontes de informação de 

nível acadêmico na Internet. Indexa mais de 21.500 periódicos, de 5 mil editores 

internacionais, além de outros documentos. 

Clique Aqui! 
 
 

Annual Bulletin of Historical Literature 
Fornece análise seletiva e crítica de novos livros, periódicos e artigos de periódicos, escrita 

por reconhecidos especialistas, incluindo os seguintes temas: História Antiga, Idade Média, 

Séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. África, Américas, Oriente Médio, Ásia, Austrália, 

Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico. 

Clique Aqui! 
 
 

Social Services Abstracts (ProQuest) 
Cobre a literatura internacional sobre serviço social e áreas afins como bem-estar social, 

política social e desenvolvimento comunitário, sendo os principais temas: serviços de 

saúde mental comunitário; a família e o bem-estar social; gerontologia; política social e de 

saúde; violência, abuso e negligência; grupos e redes de apoio; prática do trabalho social. 

Indexa mais de 1.600 títulos de periódicos além de livros, dissertações e trabalhos 

apresentados em congressos. 

Clique Aqui! 
 
 

PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 
A PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America) é um dos periódicos multidisciplinares científicos mais citado no mundo.Desde a 

sua criação em 1914, continua a publicar relatórios de pesquisas de ponta, comentários, 

opiniões, perspectivas, papers e atividades da Academia.A sua cobertura abrange as 

https://go-gale.ez260.periodicos.capes.gov.br/ps/start.do?p=TTDA&amp;u=capesnatgeo
https://www-scopus.ez260.periodicos.capes.gov.br/search/form.uri?display=basic
https://onlinelibrary-wiley.ez260.periodicos.capes.gov.br/journal/14678314
https://search-proquest.ez260.periodicos.capes.gov.br/socialservices/


ciências biológicas, física e ciências sociais.A PNAS é publicado semanalmente de forma 

impressa, e possui atualizações diárias on-line através da PNAS Early Edition. 

Clique Aqui! 
 
 

Oasisbr – Portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto 
O Portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto - 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. 

Clique Aqui! 
 
 

SOBRE O COVID-19 
 
 
Publicação online 
Fascículo especial sobre COVID-19, com leitura aberta e totalmente gratuita. 

Clique Aqui! 

 
Artigos da ACS 
Disponibilizados na base de publicações cientificas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), com leitura pública e gratuita. 

Clique Aqui! 
 
 

Relatório 
Abrange o amplo panorama científico relacionado à pesquisa do COVID-19, como vacinas 

e reaproveitamento de medicamentos existentes. 

Clique Aqui! 
 
 

Coleção de pré-print disponível no ChemRxiv 
Repositório de pré-prints total aberto e gratuito. 

Clique Aqui! 

https://www.pnas.org.ez260.periodicos.capes.gov.br/
http://oasisbr.ibict.br/vufind/
https://pubs.acs.org/page/vi/chemistry_coronavirus_research?utm_source=pubs_content_marketing&amp;amp%3Butm_medium=axial&amp;amp%3Butm_campaign=0120_JHS_coronavirus&amp;amp%3Bref=pubs_content_marketing
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.0c00272
https://axial.acs.org/2020/03/19/covid-19-research-on-chemrxiv/


IBICT 
Uma plataforma sobre Especialistas e Pesquisas sobre os temas Coronavírus e COVID-19, 

foi desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

gerada a partir do uso da ferramenta ScriptLattes, 

desenvolvida pelos doutores Jesús P. Mena-Chalco e Roberto M. Cesar-Jr, da 

Universidade Federal do ABC e da Universidade de São Paulo, respectivamente. Para a 

apresentação dos resultados na plataforma foram mapeadas as pesquisas  científicas 

sobre os temas no Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto (oasisbr) 

e selecionados seus autores/pesquisadores. A partir dessa identificação é apresentada a 

rede de colaboração existente entre eles. 

Clique Aqui! 

http://especialistasepesquisas.ibict.br/coronavirus/
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