PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

SUGESTÕES DE REPOSITÓRIOS ABERTOS

Quanto as referências, algumas questões precisam ser consideradas, tais como o não acesso a
bibliotecas, os direitos autorais no compartilhamento de materiais, entre outros. Assim, recorrer
aos Repositórios Abertos (RA), pode colaborar com a construção do componente curricular.
Quadro 3. Repositórios abertos
RA
Sistema Integrado de
Bibliotecas - SIB

eduCapes

Biblioteca Digital
Jurídica do Superior
Tribunal de Justiça

Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações

Descrição e acesso
O SIB-UFG apresenta um acervo de publicações entre e-books,
Dissertações, Teses e periódicos nas diversas áreas do conhecimento.
Links:
https://www.bc.ufg.br/p/8291-base-economatica
http://bdtd.ibict.br/
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/
https://www.bc.ufg.br/p/8295-e-books-springer
https://www.bc.ufg.br/p/8296-e-books-wiley
https://www.bc.ufg.br/p/8290-normas-abnt
https://www.bc.ufg.br/p/8289-portal-de-periodicos-capes
https://portal.revistas.ufg.br/revistas_ufg/
http://repositorio.bc.ufg.br/
Repositório Educacional Digital da Capes de recursos abertos, cujo
acervo dispõe de laboratórios remotos e virtuais, jogos educacionais, ebooks, videoaulas, e outros materiais de pesquisa e ensino, desde que
sejam licenciados de maneira aberta ou estejam sob domínio público e
sejam oriundos do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) ou ainda
de parcerias com outras instituições, nacionais e internacionais.
O referido repositório pode ser acessado tanto por estudantes como por
profissionais de educação básica, graduação e pós-graduação pelo link:
https://educapes.capes.gov.br/
Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça é o repositório
oficial mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Este permiti o
acesso a diversos conteúdos da área jurídica, disponíveis nas coleções:
Atos Administrativos, Doutrina e Repositório Institucional.
O referido repositório pode ser acessado pelo site
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Educacao-ecultura/Biblioteca/Acervo-e-BDJur.
O repositório da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações foi criado pelo
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). Ele
integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas
instituições de ensino e pesquisa do Brasil.
O acesso se é pelo site: http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Livre Saber Repositório Digital de
Materiais Didáticos

O Repositório Digital Livre Saber (LiSa) é portal de acesso da UFSCar
que reúne conteúdos digitais produzidos no escopo de cursos
oferecidos por essa instituição nas modalidades presencial e a
distância.
Neste repositório é possível acessar vídeos, animações, áudios,
imagens, mapas de atividades, textos e outros recursos produzidos por
docentes e demais colaboradores da SEaD.
O
repositório
pode
ser
acessado
através
do
link:
https://educapes.capes.gov.br/
Descritores em
O Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) é um tipo
Ciências da Saúde
repositório/vocabulário estruturado e multilíngue desenvolvido a partir
do MeSH - Medical Subject Headings da U.S. National Library of
Medicine (NLM). O objetivo é possibilitar o uso de terminologia comum
para pesquisa em Saúde em múltiplos idiomas.
O referido repositório/vocabulário pode ser acessado pelo link:
http://decs.bvs.br/P/decsweb2020.htm
Biblioteca Virtual em A Biblioteca Virtual em Saúde – BVS MS, disponível na internet desde
Saúde (BVS)
2001, é uma divisão da Biblioteca do Ministério da Saúde, no qual são
publicadas as informações bibliográficas produzidas pelo Ministério da
Saúde, bem como informações gerais na área de ciências da saúde.
Esta biblioteca pode ser acessada através do link:
http://bvsms.saude.gov.br/
E-LIS – E-prints in
E-LIS é um repositório digital para a Biblioteconomia e Ciência da
Library and
Informação no Brasil. Este é um repositório internacional de acesso
Information Science
aberto para artigos acadêmicos. Este repositório é de livre acesso,
alinhado com o movimento Open Access (OA) e pertence a uma
empresa voluntária.
O acesso é pelo link: http://eprints.rclis.org.
Reposcom O Reposcom é uma coleção da produção científica (livros, capítulos de
Repositórios
livros, teses, dissertações, trabalhos apresentados em Congressos,
Institucionais em
filmes, vídeos etc.) produzidos por diversas entidades, associações,
Ciências da
núcleos de pesquisas e programas de pós-graduação em ciências da
Comunicação
comunicação dos países de língua portuguesa.
A coleção pode ser acessada pelo endereço eletrônico:
http://reposcom.portcom.intercom.org.br
RepositoriUM O RepositóriUM, é o repositório institucional da Universidade do
Repositório
Minho que reúne um número crescente das publicações científicas e
Institucional da
acadêmicas produzidas na instituição. A maioria das publicações no
Universidade do
RepositóriUM estão disponíveis para consulta, por qualquer pessoa,
Minho
em acesso aberto.
O acesso se dá pelo link: http://repositorium.sdum.uminho.pt/
RIUnB – Repositório
RIUnB é um repositório que permiti acesso a um conjunto de serviços
Institucional da
oferecidos pela Biblioteca Central da Universidade de Brasília para a
gestão e disseminação da produção científica.
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Universidade de
Brasília
Portal Domínio
Público

Portal de Periódicos
da Capes

Centro de
Documentação e
Memória da UNESP

Rede de Repositórios
de Dados Científicos
da FAPESP

MERLOT

Biblioteca Brasiliana
Guita e José Mindlin

Biblioteca Digital
Mundial

O acesso é pelo link: https://repositorio.unb.br/.
O Portal Domínio Público é composto por obras completas em formato
de texto, som, imagem e vídeo que já estejam legalmente em domínio
público.
O acesso é disponível pelo link:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
O Portal de Periódicos da Capes é um repositório de informação
científica que oferece inúmeras fontes de pesquisa assinadas pela
CAPES. Por este portal é possível ter acesso a periódicos, bases de
dados, patentes, normas, e-books.
Disponível através do link: http://www.periodicos.capes.gov.br/
O Cedem (Centro de Documentação e Memória da UNESP) é composto
de acervos documentais de valor histórico, de informações, de
referências e de estudos e pesquisas sobre a história política
contemporânea.
O acesso é possível por meio do seguinte endereço eletrônico:
https://www.cedem.unesp.br/#!/
A Rede de Repositórios de Dados Científicos da FAPESP é uma
plataforma aberta com dados de pesquisas desenvolvidas na Unesp,
Unicamp, USP, UFSCar, UFABC, Unifesp, ITA e Embrapa.
É possível acessar a rede por meio do link:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/
O MERLOT é um repositório virtual desenvolvido pela California State
University Center for Distributed Learning. O MERLOT dedica-se à
identificação, revisão por pares, organização e disponibilização dos
recursos de aprendizado on-line existentes em uma variedade de
disciplinas acadêmicas para uso por professores e alunos do ensino
superior.
O acesso se dá através do link:
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
Disponibiliza diferentes tipos de materiais de acesso livre que tratam
sobre temas variados da história do Brasil, livros de literatura, mapas
iconografias e uma coleção de periódicos dos séculos XIX e XX.
Link: https://digital.bbm.usp.br/
Disponibiliza gratuitamente e em formato multibilingue, importantes
fontes provenientes de países e culturas de todo o mundo. Disponibiliza
diários, filmes, imagens e fotografias, mapas, jornais, livros,
manuscritos e registros fonográficos em diferentes idiomas.
Link: https://www.wdl.org/pt/
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Biblioteca Nacional
Digital

Directory of Access
Books - (DOAB)

Library of Congress

Open Library

Portal do Livro
Aberto em ct&i
Project Gutemberg

Projecto Adamastor

SciELO Livros

Biblioteca Digital da
Câmara dos
Deputados

O acervo digital da BNDigital é composto por documentos como
hemeroteca, cartografia, iconografia, manuscritos, música e arquivos
sonoros, obras gerais, obras raras, publicações seriadas, obras de
referências e coleções especiais.
Link: https://bndigital.bn.gov.br/
DOAB é um serviço da Fundação OAPEN, uma iniciativa internacional
dedicada à publicação de livros de acesso aberto, com base na
Biblioteca Nacional de Haia. Editores acadêmicos são convidados a
fornecer metadados dos livros em acesso aberto e com padrões
acadêmicos.
Link: https://www.doabooks.org/
A biblioteca da Library of Congress oferece acesso a uma grande
coleção digital em vários assuntos e idiomas. Disponibiliza acesso a
livros, fotografias, vídeos, mapas, manuscritos, gravações de áudio,
obras raras, jornais, música, entre outros.
Link: https://www.loc.gov/
São disponibilizados vários registros bibliográficos para leitura. O
acesso é livre.
Link: https://openlibrary.org/
Reúne publicações oficiais em ciência, tecnologia e inovação.
Link: https://livroaberto.ibict.br/
Fundada por Michael Hart, disponibiliza coleções de livros eletrônicos
de domínio público, sendo a maioria em inglês. Na coleção estão obras
na área de linguística, letras e artes.
Link: https://www.gutenberg.org/
Biblioteca digital de obras literárias em domínio público, de acesso livre
e em formato EPUB e MOBI.
Link: http://projectoadamastor.org/
O SciELO Livros opera como rede cooperativa de editoras universitárias
e outras editoras que publicam livros de caráter científico, assim como
de instituições intermediárias e usuárias de informação científica.
Possui 838 títulos em acesso aberto.
Link: http://books.scielo.org/
A biblioteca digital oferece acesso a anais, livros, revistas, multimídia e
obras raras.
Link: https://bd.camara.leg.br/bd/

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Biblioteca Digital do
Senado Federal
(BDSF)

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.
Link: https://www2.senado.leg.br/bdsf/

Observação: este é um documento em construção e gostaríamos de solicitar sugestões de
acréscimos no que tange aos repositórios.
Elaborado por:
Coordenação de Ensino/PROGRAD/UFJ
Coordenação de Currículo e Avaliação/PROGRAD/UFJ
Biblioteca Flor do Cerrado/UFJ

