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a) Bases de dados – parceria, são 04 bases de acesso a comunidade acadêmica, por meio dos IPs registrados
dos computadores UNILA
1 - Mienciclo [ https://www.unila.edu.br/mienciclo ] são 06 bases de dados:
• Acesso geral a Base de dados
• E-books enciclo
• Enciplopédia médica
• La Gran enciclopedia Iberoamericana
• Publicaçoes científicas
• Unesco Mienciclo
2 - Portal Periódicos CAPES [ https://www.unila.edu.br/conteudo/portal-capes ]
• acesso a 146 bases de dados diversas, com texto completo, resumo, artigos, patentes, e-books, etc.
• Link para acessar documento excell, contendo Nome da bases de dados e seus respectivos links das
146 bases de dados, clique aqui.
• Acesso ao Portal de Periódicos: [ http://www.periodicos.capes.gov.br/ ]
3 - Loja do IBGE [ https://www.unila.edu.br/conteudo/loja-ibge ]
• A Loja do IBGE é o espaço onde você pode adquirir todas as informações estatísticas e geocientíficas
produzidas pelo IBGE de forma prática e rápida. Navegue e conheça um pouco mais sobre o Brasil.
Os materiais podem ser adquiridos, mas a grande maioria possui donwload gratuito. [
http://loja.ibge.gov.br/ ]
4 - Portal de Saúde Baseada em Evidência [ https://www.unila.edu.br/conteudo/portal-saude-baseada-emevidencia ]
• Criado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes/MEC), o Portal Saúde Baseada em Evidências reitera o compromisso do
governo brasileiro de aprimorar o exercício dos trabalhadores da saúde democratizando as condições
de acesso, nas suas áreas de atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados na perspectiva de
melhor atender à população. [ http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/periodicos ]
b) Bases de dados – pesquisa realizada pela biblioteca de links de bases de dados, bibliotecas digitais, fontes
de informação de acesso gratuido com texto completo. São 05 tipos de fontes, com diversas referencias.
1 - Fontes digitais: contém links de acesso a texto completo por categoria: a) audiobooks; b) bibliotecas
virtuais; c) biblioteca digitais; d) e-books; e) Partituras; f) Portais e g) Referências
Link de acesso [ https://www.unila.edu.br/conteudo/fontes-digitais ]
2 – e-Books: lista de e-books ordenadas por ordem alfabética.
Link de acesso [ https://www.unila.edu.br/e-books ]
3 - Periódicos por curso: links de acesso a periódicos online de acesso gratuito e com texto completo,
ordenado pela temática referente aos cursos de graduação.
Link de acesso [ https://www.unila.edu.br/conteudo/peri%C3%B3dicos-por-curso ]
4 - Referências online dos PPCs: links de acesso as referencias digitais contidas nos Projetos Pedagogico
dos Cursos (PPC), ordenado por cursos de graduação.
Link de acesso [ https://www.unila.edu.br/conteudo/referencia-online-por-ppc ]
5 - Referências online de mestrado: links de acesso as referencias digitais contidas nas ementa, ordenado
por cursos de pós-graduação.
Link de acesso [ https://www.unila.edu.br/referencias-online-dos-cursos-mestrado ]

