
Recursos de suporte 

Convidamos você a consultar os seguintes recursos de informação em acesso aberto. Pode ser útil 
em um processo de pesquisa e também para fornecer dados e documentos de natureza científica e 
estatística. 

 

Bases de datos de consulta científica 

 

 

 

 

 

É uma biblioteca virtual formada por revistas científicas na área de ciências da saúde 
 
http://bit.ly/1b3Lalk 

 
 

 

 
 

Dialnet Plus é a versão avançada do Dialnet que fornece uma série de valor agregado, 

oferecendo todas as ferramentas necessárias para otimizar as pesquisas e trabalhe com 

fundos disponíveis 

 

http://bit.ly/21EKDKm 

 

 

 

WorldWideScience.org é a porta de entrada para a ciência, composta por bases de dados e 

portais científicos nacionais e internacionais. 

 

http://bit.ly/2uxhaMV 
 

 

 

 

O Google Scholar fornece uma maneira fácil de pesquisar amplamente a literatura 

acadêmica. 

 

http://bit.ly/2vzfxuT 

 
 

 

 

Inspirado na Wikipedia, a Scholarpedia é uma enciclopédia de acesso aberto, revisada por 

pares, escrita e mantida por especialistas acadêmicos de todo o mundo. 
 

http://bit.ly/1aQxK9G 

 

 

 
 

 

International Journal of Research & Development Organisation (IJRDO) é uma editor 

acadêmica em rápido crescimento nos campos das ciências da engenharia, como ciência da 

computação, tecnologia da informação, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, 

engenharia mecânica, etc. 

 

http://bit.ly/2vfZ3si 
 

 

 
 

 

¿Procurando informações sobre ciência e tecnologia agrícola? Artigos, dados, estatísticas 
e material multimídia, todos disponíveis no AGRIS em uma página 
 
http://bit.ly/1POcZ4c 
 

 

 

 

O ICMJE é um pequeno grupo de editores de revistas médicas em geral e representantes 

de organizações relacionadas que trabalham em conjunto para melhorar a qualidade da 

ciência médica e seus relatórios. 

 

http://bit.ly/1rIp3Kg 
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AuthorAID é uma comunidade de pesquisa internacional GRATUITA. 

 

http://bit.ly/2u5IEom 
 

 

 

 

Autor guidelines. Este guia irá ajudá-lo a enviar seu artigo para uma de nossas revistas. Aqui 

vamos explicar o que precisamos num artigo, como formatar seu artigo e enviá-lo para nós, 

como preparar as revisões de seu artigo e conselhos sobre questões de direitos autorais e 

permissões. 

 

http://bit.ly/2u69ahw 
 

 

 

 

Redalyc. Rede de revistas científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal. 

Promovido pela UAEM para a divulgação da ciência de livre acesso. 

 

http://bit.ly/1bOfoF8 
 

 

 

The Eigenfactor® é um projeto de pesquisa acadêmica que visa usar os últimos avanços na 

análise de rede para desenvolver novos métodos, avaliar a influência de periódicos 

acadêmicos, mapear a estrutura da pesquisa acadêmica e ajudar os pesquisadores a 

navegar na literatura acadêmica. 

 
http://bit.ly/2jOihn8 

 

 

 

PEDro é o banco de dados de fisioterapia baseado em evidências. PEdro é uma base de 

dados gratuita com mais de 37 mil ensaios clínicos aleatórios, revisões sistemáticas e guias 

de prática de clínica de fisioterapia. 

 

http://bit.ly/2vRc3oH 

 

 

Bases de dados Teses de doutorado 

 

Tese de Doutorado 

 

É um recurso mais que suficiente quando se tenta documentar qualquer tópico ou problema, 

assim como as bibliotecas. É importante saber que a Internet é muito mais do que o Google. 

E há uma boa quantidade de sites a serem documentados ao realizar trabalhos acadêmicos 

(seja o fim do grau ou outro trabalho), uma investigação ou uma tese. 

http://bit.ly/2lPCdGo 

 

 

 

 

TDR (Dissertações de Doutorado em Rede) é um repositório cooperativo que contém, em 

formato digital, teses de doutorado lidas nas universidades da Catalunha e outras 

comunidades autônomas. A consulta de tese é de acesso gratuito e permite procuras no 

texto completo, por autor, diretor, título, palavras-chave.. 

 

http://bit.ly/2eZ6P3c 
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Bases de dados patentes nacionais 

  

 

 

Facilita a consulta de patentes e desenhos industriais registrados na Colômbia. 

 

http://bit.ly/2tDGFaI 

 

 

International patents database 

 

 

 

Permite acesso gratuito a um banco de dados de mais de 90 milhões de patentes em todo 

o mundo. 

 

http://bit.ly/2c34rnz 

 

 

 

É uma base de dados para pesquisar documentos de patentes públicas da América Latina 

e Espanha. 

 

http://bit.ly/2uG6ig6 

 

 

 

 

Organismo público responsável pelo registro e concessão das diferentes modalidades de 

propriedade industrial. 

 

http://bit.ly/1gRP0Nn 

 
 

 

O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (PTO ou USPTO) é uma agência no 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos que emite patentes para inventores e suas 

invenções e registro de marca registrada para a identificação de propriedade intelectual e 

produtos. 

 

http://bit.ly/2jYct5t 

 

 
 

Patentscope permite pesquisar 65 milhões de documentos de patentes, incluindo 3,2 milhões 

de pedidos de patentes internacionais do PCT publicados. Para informações detalhadas 

sobre dados disponíveis 

 

http://bit.ly/2mZTltz 
 

 

 

Uma extensa coleção de ferramentas de pesquisa especializadas do Google permite 

procurar entre aproximadamente sete milhões de patentes por parâmetro, como número, 

data ou nome do inventor. Como curiosidade, o serviço também possui imagens de algumas 

patentes, como uma escova de dentes (a partir de 1938) ou um batom. 

 

http://bit.ly/2vfB0JQ 
 

 
 

A OMPI oferece uma ampla gama de serviços globais de proteção IP. Além das fronteiras, 

e para a resolução extrajudicial de litígios de P.I. 

 

http://bit.ly/1ctgnIC 
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Bases de dados no comércio internacional 

 

 

 

 

Ferramenta online com dados mensais, trimestrais e anuais do comércio internacional, 

combinada com indicadores estatísticos e informações sobre empresas comerciais que 

ajudam a priorizar os mercados de exportação ou de importação.  
 

http://bit.ly/1gkQfDy 

 

 

 
 

 

 

Ferramenta on-line para analisar as condições de acesso aos mercados em todo o mundo, 

incluindo tarifas tarifárias aplicadas e consolidadas, acordos comerciais (regras de origem e 

preferências tarifárias), estatísticas de exportação e importação e tarifas não-tarifárias. 

 

http://bit.ly/1s6EoTA 

 

 
 

 

Ferramenta on-line que fornece a repartição do setor de investimento direto estrangeiro 

(IED), comércio, acesso ao mercado e informações de afiliados estrangeiros para apoiar 

estratégias de atração de investimentos e segmentação. 

 

http://bit.ly/1oz0SXN 

 

 

 

 

Ferramenta on-line para analisar e comparar padrões voluntários que promovam o 

desenvolvimento sustentável aplicado à produção e comércio de bens e serviços. 

 

http://bit.ly/1tAbetF 

 

 

Plataformas de acesso aberto 

 

 

 
 

 

DOAJ é um diretório online que indexa e fornece acesso a revistas de alta qualidade, acesso 

aberto, revisadas por pares. Revistas e artigos são classificados de acordo com a 

Classificação da Biblioteca do Congresso. 

 

http://bit.ly/2gI2c0Y 

 

 

 
 

 

A OpenEdition reúne quatro plataformas dedicadas a recursos eletrônicos e informações 

acadêmicas nas ciências humanas e sociais. 

 

http://bit.ly/2xM6k4q 

 

 

 
 

 

 

O portal DiVA é uma ferramenta de busca e repositório institucional para publicações de 

pesquisa e teses de alunos escritas em 44 universidades e instituições de pesquisa. 

 

http://bit.ly/2eBXfCR 

 

 
 

 

O Open Knowledge Repository do Banco Mundial (OKR) é o repositório oficial de acesso 

aberto para resultados de pesquisa e produtos de conhecimento do Banco Mundial. 

http://bit.ly/2wCjJgJ 
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Nota: A Universidade Da Sabana não é responsável pela informação e conteúdo publicados pelas 
diferentes instituições e portais listados nesta página de suporte de pesquisa, os diferentes links estão 
disponíveis para referência, não somos responsáveis pelo uso, propósito e gerenciamento do usuários 
com as informações e suas respectivas plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


