
Academic OneFile Base de dados multidisciplinar que disponibiliza o acesso a cerca de 14.000 revistas científicas indexadas e inclui mais de 

10.000 revistas com peer-review, 6.500 das quais com acesso ao texto integral.

- Disponibiliza o acesso ao texto integral do “New York Times” e do “The Times (London)” desde 1985.

-Tecnologia ReadSpeaker que permite ouvir a versão áudio dos artigos.

-Podcasts da NPR, CNN e CBC.

Business Insights: Global

Base de dados de empresas, contém mais de 10.000 relatórios financeiros, artigos de revistas científicas e estudos de

caso.

Informe Académico

Contém uma ampla coleção de revistas académicas em espanhol.

JSTOR Biblioteca digital que disponibiliza o acesso a revistas científicas e e-books.

A eLibraryUSA contém as seguintes  colecções:

- Arts & Sciences I – Filosofia, Ciências Políticas 

- Arts & Sciences II – Arqueologia, Estudos Clássicos, História, Ciências Políticas 

- Arts & Sciences VII – Arqueologia, Arte e História da Arte, Estudos Clássicos, História, Línguas e Literatura, Ciência Política 

  National Geographic

Virtual Library
Arquivo completo da National Geographic Magazine cuja cobertura abrange as áreas da ciência, história, tecnologia,

ambiente, etc.

Revistas e artigos científicos

Conteúdos da eLibraryUSA



Ebrary A plataforma Ebrary contém cerca de 190.000 e-books em texto integral – livros técnicos e científicos e de carácter geral.

Está inserida na plataforma eLibraryUSA e requer login de acesso, mas nesta base o login só permite a pesquisa e 

visualização dos conteúdos.

Para fazer downloads é necessário fazer um registo individual na plataforma através da opção sign in, situada no canto 

superior direito do menu.

O download pode ser feito de duas formas:

- Só uma parte do livro (permite gravar 60 páginas de uma só vez)

- O livro completo (é necessário o Adobe Digital Editions e o livro fica disponível por um período de 14 dias)

ProQuest Dissertations 

& Theses Global A base de dados ProQuest Dissertations & Theses Global é o repositório oficial de teses da Biblioteca do Congresso.

- Permite o acesso à pesquisa de milhões de citações de teses de todo o mundo, desde 1861.

- Disponibiliza mais de 1 milhão de dissertações em texto integral.

- Anualmente são adicionadas mais de 70.000 dissertações provenientes de 700 universidades de todo o mundo.

Britannica Academic

Enciclopédia dirigida a estudantes universitários. Contém mais de 108.000 artigos das diversas áreas.

Britannica Library
Enciclopédia que abrange todas as áreas do conhecimento.

e-books

Teses

Enciclopédias



Gale Virtual 

Reference Library
Base de dados de enciclopédias e fontes de referência especializadas para pesquisas multidisciplinares.

    American English
Recurso de aprendizagem que disponibiliza informação e recursos para quem pretender explorar a cultura Americana ou

aprender inglês como segunda língua.

    Artemis Literary Sources Experiência de pesquisa totalmente integrada que reúne as principais bases de dados literárias da Gale num ambiente 

digital inovador:

- Dictionary of Literary Biography

- Literature Criticism Online

- Literature Resource Center – LRC

- LitFinder

- Something About the Author Online

    Biography in Context

Disponibiliza a bibliografia de personalidades que se destacaram ao longo da história

    BookFlix

Ferramenta ideal para quem está a aprender Inglês. Disponibiliza livros electrónicos infantis e vídeos.

    Books and Authors

Disponibiliza informação sobre cerca de 140.000 obras e 50.000 autores.

Outros recursos



  College navigator
Site interativo que disponibiliza informação acerca das escolas e respetivos programas.

  CQ Researcher online
Disponibiliza relatórios de análise política, financeira e social. Contém mais de 40.400 artigos e é atualizada

semanalmente.

  Dictionary of 

literary biography
Disponibiliza informação sobre autores literários

  General OneFile

Contém artigos de cerca de 8.800 revistas e jornais, incluindo o New York Times.

  GREENR
A GREENR - Global Reference on the Environment, Energy, and Natural Resources agrega um conjunto de recursos que se

focam nos aspectos físicos, sociais e económicas de questões ambientais.

  Literature criticism online

A maior e mais extensa compilação, de comentário literário disponíveis.

  LitFinder

Disponibiliza o acesso a mais de 150.000 obras de literatura, incluindo poemas, contos, ensaios literários, etc.



  Science in Context

Agrega um vasto conjunto de recursos para aprendizagem no contexto universitário.

  Small Business 

Resource Center
Recurso para empreendedores que pretendam iniciar um negócio.

    Smithsonian

Disponibiliza o acesso a todos os fascículos da Smithsonian Magazine e da Smithsonian’s Air & Space Magazine.

    Student Resources

 in Context
Informação para estudantes universitários nas diversas áreas do conhecimento.

  U.S. History in Context

Recurso importante para a aprendizagem da história dos EUA.

    World History in Context
Recurso que disponibiliza informação com interesse para o estudo da história. Indexa mais de 1.500 revistas académicas,

jornais, vídeos, imagens e ficheiros áudio.
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