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BIBLIOTECA
BASES DE DADOS PARA PESQUISA
Através deste serviço a comunidade acadêmica tem acesso às informações disponíveis
via internet em bases de dados de acesso restrito, que podem ser consultadas em todos
os computadores do Campus, como também acesso as bases livres em qualquer lugar.

Acesso Restrito:
LECTIO
Conteúdo de livros digitais na integra na área de saúde, o UNIRN oferece 30 LIVROS NA INTEGRA da Editora Atheneu e
os demais títulos com acesso aos dois primeiros capítulos.
Livros completos adquiridos:
Alergias alimentares; Cinesiologia clínica e funcional;
Coluna ponto e vírgula: colocando um ponto final nas dúvidas; Condutas em infectologia; Diagnóstico e tratamento em neonatologia; Enfermagem assistencial no ambiente hospitalar; Estimulação elétrica funcional-FES e reabilitação; Gerontologia;
Guia de medicamentos em enfermagem; Manual de Dietoterapia e avaliação nutricional; Manual
de medida articular;
Manual de nutrição oncológica;
Manual de procedimentos e assistência de enfermagem; Neuroemergências; Nutrição e doenças
cardiovasculares;
Nutrição e metabolismo aplicados à atividade motora; Nutrição no envelhecer; Nutrição parenteral
e enteral em UTI;
Nutrição: fundamentos e aspectos atuais;
O cotidiano da prática de enfermagem pediátrica;
O livro de estimulo à amamentação: uma visão biológi- ca/fisiológica e psicológica – comportamental da amamentação; Patologia neurológicas da infância e adolescência: aspectos práti- cos;
Práticas de nutrição pediátrica;
Primeiros socorros: fundamentos e práticas na comunidade, no esporte e ecoturismo; Procedimentos especializados em enfermagem; Saúde mental da mulher;
Saúde ocupacional: auto-avaliação e revisão; Terapia nutricional no paciente pediátrico grave;
Tópicos especiais em medicina do esporte;
UTI: muito além da técnica...a humanização e a arte do Intensi- vismo.

Obs: Acesso por IP na instituição (UNI-RN).
IOB ORIENTADOR CONTÁBIL FISCAL - ONLINE
É especialmente desenvolvido para você, que precisa de agilidade e segurança na tomada de decisões sobre as principais rotinas
diárias relacionadas aos universos Contábil, Fiscal e Empresarial.
Obs: Acesso por meio de Login e senha - cadastro na Biblioteca
UNI-RN.

PROQUEST
Oferece acesso contínuo e navegação a mais de 125 bilhões de
páginas digitais de produção acadêmica do mundo todo, colocando-as no computador e no fluxo de trabalho de pesquisadores
sérios em vários campos, desde as artes e a literatura até a ciência, tecnologia e medicina.
Obs: Acesso com o Login e senha do AVA.
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BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA - PEARSON
É um acervo digital composto por mais de 6.000 títulos universitários, que abordam diversas áreas do conhecimento, tais como:
administração, marketing, engenharia, direito, letras, economia,
computação, educação, medicina, enfermagem, psiquiatria, gastronomia, turismo, e outras. Lançada em 2005 pela Pearson, é a
principal plataforma digital de livros do segmento universitário
no Brasil. Além dos títulos da Pearson, a plataforma conta com
títulos de 15 editoras parceiras: Manole, Contexto, Ibpex, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia
das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon e
Callis.
Obs: Acesso com o Login e senha do AVA.
AVA: Procurar Biblioteca UNI-RN na relação de cursos.
MINHA BIBLIOTECA
Através da plataforma, estudantes e professores terão acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais
publicações de diversas áreas de especialização: direito, ciências
sociais aplicadas, saúde, entre outras.
A Minha Biblioteca conta atualmente com mais de 7.000 títulos,
das principais editoras acadêmicas do país. A plataforma conta
com títulos das editoras Grupo A - formada pelos selos editoriais
Artmed, Bookman, Artes Médicas, McGrawHill, Penso e Tekne.
Grupo Gen - formadas pelas editoras Guanabara Koogan, Roca,
Santos, AC Farmacêutica, LTC, Forense, Método, Forense Universitária e E.P.U., e Atlas. Saraiva e Manole. Ainda oferece cerca de 1.000 obras das editoras convidadas: Cengage, Cortez,
Grupo Autêntica e Zahar.
Obs: Acesso com o Login e senha do AVA.
AVA: Procurar Biblioteca UNI-RN na relação de cursos.

Acesso Livre:
Portal de periódicos CAPES: oferece acesso aos textos completos de artigos selecionados de mais de 15.475 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui
também uma seleção de importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet.
Banco de Teses da Capes, que até recentemente
registrava
366.341 mil trabalhos defendidos no período 1987-2006, foi
atua- lizado com a inclusão de 42.819 teses e dissertações publicadas em 2007, representando um acréscimo de 11,69% na base
de dados.
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SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica): É um modelo para a publicação eletrônica
coope- rativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente
desen- volvido para responder às necessidades da comunicação
científica nos países em desenvolvimento e particularmente na
América La- tina e Caribe.
BVS Saúde: É um centro especializado da OPAS em informação
em saúde, foi criada em 1967 como Biblioteca Regional de Medi- cina, mediante convenio entre o Governo do Brasil e a OPAS,
para fortalecer a reunião e disseminação de publicações sanitárias da Região Latino-Americana. Em 1982 se converteu no Centro Lati- no-Americano e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde.
BVS Enfermagem Brasil: tem por objetivo contribuir para produção, organização e disseminação da informação científica e
téc- nica em Enfermagem produzida pelas instituições brasileiras
repre- sentativas no tema.
BVS-Psi: Surgiu com o objetivo de garantir o acesso à informação de forma rápida e precisa, através da seleção, organização e
disseminação da informação em um espaço virtual especializado,
assegurando ao psicólogo e pesquisador da Psicologia o acesso
eficiente, online e equitativo aos produtos e serviços de qualidade disponibilizados na Internet e especialmente desenvolvidos
para a sua qualificação profissional.
ReBAP - Rede brasileira de bibliotecas da área de psicologia:
nasce com a missão de contribuir para o desenvolvi- mento da
Psicologia no Brasil, através da promoção do uso da in- formação técnico-científica em Psicologia. O objetivo geral da ReBAP
é o de operar de forma integrada, buscando o comparti- lhamento
de recursos e a cooperação de esforços, com vistas à promoção
do acesso eficiente e equitativo à informação.
BDTD – Biblioteca digital brasileira de teses de dissertações:
Foi desenvolvida no âmbito do programa da Biblioteca Digital
Brasileira, com apoio da Financiadora de Estudos e Pesqui- sas
(Finep). Tem um comitê técnico-consultivo (CTC), instalado em
abril de 2002, constituído por representantes do Ibict, CNPq,
MEC (Capes e Sesu), Finep e das três universidades que participa- ram do grupo de trabalho e do projeto-piloto (USP, Puc-Rio e
UFSC).
Google acadêmico: Fornece uma maneira simples de pesquisar
literatura acadêmica de forma abrangente. Você pode pesquisar
várias disciplinas e fontes em um só lugar: artigos revisados por
especialistas, teses, livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, organizações profissio- nais, bibliotecas de prépublicações, universidades e outras entida- des acadêmicas.
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Repositório Institucional - UNESP: Tem por objetivo armazenar, preservar, disseminar e possibilitar o acesso aberto, como
bem público global, à produção científica, acadêmica, artística,
técnica e administrativa da Universidade.
Repositório da produção intelectual - USP: A Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo
(BDPI), inaugurada em 22 de outubro de 2012, é o repositório
institucional e oficial da produção intelectual (científica, artística,
acadêmica e técnica) da USP.
Interlegis: É um programa desenvolvido pelo Senado Federal,
em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), de modernização e integração do Poder Legislativo nos
seus níveis federal, estadual e municipal e de promoção da maior
trans- parência e interação desse Poder com a sociedade.
Jusbrasil: Artigos jurídicos, petições, pareceres e jurisprudência. Fórum de discussões e dúvidas jurídicas. Busca de advogados, profissionais e estudantes de Direito. O maior site especializado na área de direito no Brasil.
LEXML - Rede de informação legislativa e Jurídica: Trata-se
de um portal esp ecializado em informação jurídica e legislativa.
Pretende-se reunir leis, decretos, acórdãos, súmulas, projetos de
leis entre outros documentos das esferas federal, estadual e municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o
Brasil.
Outdoor da Engenharia tem como missão planejar, selecionar,
organizar e publicar conteúdos e oportunidades de negócios aos
profissionais ou estudantes de Engenharia Civil. O sistema sobrevive de contribuições como arquivos, artigos, freewares, extensões CAD, orientações técnicas e outros, tornando-se assim necessária a participação ativa do usuário.
Biblioteca Digital do Senado Federal - BDSF armazena, preserva, divulga e dá acesso, em formato digital, a mais de 208 mil
documentos* de interesse do Poder Legislativo, propiciando segurança e preservação da informação, maior visibilidade na Internet, maior rastreabilidade em mecanismos de busca e rápida
disseminação do conhecimento.
Oasisbr é um mecanismo de busca multidisciplinar que permite
o acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a
uni- versidades e institutos de pesquisa brasileiros. Por meio do
oasisbr é possível também realizar buscas em fontes de informação portu- guesas.
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PubMed: É um serviço da Biblioteca Nacional de Medicina
Americana (NLM) e provê acesso a quase 20 milhões de citações
bibliográficas (MedLine) catalogadas desde meados de 1960. O
conteúdo dessas citações são artigos médicos publicados nas
mais variadas revistas de diversas especialidades.
MORE: É uma ferramenta gratuita, que produz automaticamente
citações e referências no formato ABNT, a partir de formulários
próprios, selecionados em um menu principal. Os documentos
co- bertos pelo mecanismo são os mais usados no meio acadêmico: livros, dicionários, enciclopédias, teses, artigos, etc. nos formatos impresso e eletrônico.

