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Engenharia de Alimentos  

  

Portal Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) - Biblioteca virtual com diversas 

publicações online da Embrapa.  

“Coleção Plantar” (Embrapa) - Coleção focada em aspectos básicos do cultivo de hortaliças, 

fruteiras, plantas medicinais, oleaginosas, entre outros.  

“Coleção Agroindústria Familiar” (Embrapa) - Coleção com manuais sobre processamento 

industrial de matérias-primas como leite, frutas, hortaliças, cereais e leguminosas.  

“Coleção ABC da Agricultura Familiar” (Embrapa) - Coleção com publicações que mostram 

como otimizar a atividade rural. A criação de animais, de técnicas de plantio, práticas de 

controles de pragas e doenças, adubação alternativa e fabricação de conservas de frutas.  

“Coleção 500 perguntas 500 respostas” (Embrapa) - Publicações elaboradas a partir perguntas 

formuladas por produtores, associações, cooperativas, etc. e respondidas pela Embrapa.  

Bases de Dados de Pesquisa Agropecuária (BDPA-Embrapa) -  Reúnem informações 

tecnológicas em agricultura, e-books relacionados à agricultura, além do acesso ao acervo 

documental, à produção científica e ao catálogo coletivo da Embrapa.  

Infoteca (Embrapa) - Repositório de informações sobre as tecnologias produzidas pela Embrapa 

e seus parceiros, publicadas em livros, manuais, cartilhas e programas de rádios e TVs. 

Composto por tipos distintos de publicações, entre as quais as séries Embrapa (Boletim de 

Pesquisa e Desenvolvimento, Circular Técnica, Comunicado Técnico, Documentos, 

Recomendações Técnicas), as coleções Criar, Plantar, ABC da Agricultura Familiar, 500 

Perguntas 500 Respostas, Sistemas de Produção, e as produções multimídia Prosa Rural e Dia de 

Campo na TV.  

Sistema de Produção Embrapa (Embrapa) - Informações tecnológicas sobre o processo 

produtivo agropecuário (frutas, verduras, plantas, entre outros) e demais atividades das cadeias 

do agronegócio brasileiro.  

Série “Circular Técnica” (Embrapa) - Conjunto de recomendações técnicas relacionadas com 

sistemas de cultivo e de criação.  

Série “Comunicado Técnico” (Embrapa) - Publicações que visam divulgar o uso correto das 

tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e orientar o público específico sobre a aplicação das 

recomendações técnicas de caráter prático que possam ser imediatamente aplicadas.  

Série “Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento” (Embrapa) - Série que apresenta informações 

correspondentes ao relato de um resultado de pesquisa científica, um método ou uma nova 

https://www.embrapa.br/biblioteca
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22cole%C3%A7%C3%A3o%20plantar%22?
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22Cole%C3%A7%C3%A3o%20agroind%C3%BAstria%20familiar%22
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22abc%20da%20agricultura%20familiar%22
http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php
http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22circular%20t%C3%A9cnica%22
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22comunicado%20t%C3%A9cnico%22
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22Boletim%20de%20Pesquisa%20e%20Desenvolvimento%22


tecnologia (nova cultivar, técnica de manejo, maquinário, etc.) ou um resultado de pesquisa no 

campo socioeconômico.  

Série “Documentos” (Embrapa) - Publicações que trazem discussões/informações sobre estudos 

de pesquisa e desenvolvimento. Aborda resultados de estudos relacionados à gestão e ao 

planejamento em P&D, em TT e em gestão organizacional.  

Publicações - Embrapa Pecuária Sul  - Publicações voltadas para tecnologias nas áreas de 

bovinocultura de corte, de leite e ovinos, com o foco no agronegócio.  

Publicações - Embrapa Agropecuária Oeste - Publicações sobre tecnologia e inovação para 

produção sustentável de alimentos, fibras e agroenergia com enfoque ao agronegócio de Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso e Regiões Noroeste do Paraná e Oeste de São Paulo.  

Publicações - Embrapa Pecuária Sudeste  - Publicações sobre pesquisas em segurança e 

qualidade dos alimentos de origem animal (pecuária de corte, de leite e ovinos) e 

sustentabilidade da produção agropecuária.  

Publicações - Embrapa Soja  - Publicações sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

soluções para a sustentabilidade das cadeias produtivas, manejo de pragas da soja, do girassol e 

do trigo.  

Publicações - Embrapa Agroindústria de Alimentos  - Publicações sobre pesquisa, 

desenvolvimento e inovação agroindustrial de alimentos.  

 

 

  

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/serie/%22Documentos%22
https://www.embrapa.br/pecuaria-sul/publicacoes
https://www.embrapa.br/agropecuaria-oeste/publicacoes
https://www.embrapa.br/pecuaria-sudeste/publicacoes
https://www.embrapa.br/soja/publicacoes
https://www.embrapa.br/agroindustria-de-alimentos/publicacoes
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Meio Ambiente  

Conceitos de bacias hidrográficas: teorias e aplicações  

Fundamentos em gestão ambiental  

Nossas árvores: conservação, uso e manejo de árvores nativas no sul da Bahia  

Recuperação ambiental da mata atlântica  

 

 

 

  

http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2015/conceitos_de_bacias.pdf
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/172220/001059568.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2015/nossas_arvores.pdf
http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2016/recuperacao_ambiental_da_mata_atlantica_nova.pdf
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Enfermagem  

 

E-books  

Promoção da saúde na educação básica e a licenciatura em enfermagem  

A prática da enfermagem humanizada na virada do novo milênio: comemoração dos 75 anos da 

Escola de Enfermagem Magalhães Barata  

HUPE – Série Rotinas Hospitalares – Vol II – Procedimentos de Enfermagem  

Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço  

  

  

Bibliotecas virtuais / Bases de dados  

Biblioteca Virtual de Saúde - BVS  

 

 

  

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/108/91/452-1
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/12/pratica_humanizada_enfermagem.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/12/pratica_humanizada_enfermagem.pdf
https://www.eduerj.com/eng/?product=hupe-serie-rotinas-hospitalares-vol-ii-procedimentos-de-enfermagem
https://portolivre.fiocruz.br/a%C3%A7%C3%B5es-de-enfermagem-para-o-controle-do-c%C3%A2ncer-uma-proposta-de-integra%C3%A7%C3%A3o-ensino-servi%C3%A7o
http://brasil.bvs.br/


Ciências Exatas e da Terra Volte ao acesso rápido 
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Estatística  

Análise estatística de relações lineares e não lineares  

  

 

Física  

Aprendendo ciência e sobre sua natureza: abordagens históricas e filosóficas  

A Física a serviço da sociedade  

Compreendendo a teoria da relatividade: dos fundamentos às suas consequências  

Física em casa  

Físico-química I : termodinâmica química e equilíbrio químico   

Físico-química II: equilíbrio entre fases, soluções líquidas e eletroquímica  

Óptica moderna: fundamentos e aplicações  

 

Matemática  

Cálculo diferencial em R  

O cálculo e a matemática superior: algumas aplicações  

Cálculo 1: derivada e integral em uma variável  

Cálculo é fácil   

Funções reais de uma variável real : um curso EAD para licenciatura  

História da matemática: e-book - como surgiram alguns conceitos matemáticos? 

Introdução elementar às técnicas do calculo diferencial e integral  

Números racionais, reais e complexos  

Pré-cálculo  

 

  

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/74/65/314-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/84/72/349-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/39/34/152-1
http://editora.upf.br/images/ebook/compreendendo_a_teoria_da_relatividade.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/100/83/413-1
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213120/000559006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213714/000770143.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/96/80/396-1
http://www2.ufac.br/editora/livros/calculo-diferencial-em-r.pdf
https://editora.ifc.edu.br/2017/03/20/o-calculo-e-a-matematica-superior-algumas-aplicacoes-1a-edicao/
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/7/7/38-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/496
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/199720/001103193.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editora.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/33/2018/11/e-book_historia_da_matematica_ultima_versao.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/221/201/929-1
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/212829
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/212741
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Educação   

 

Educação não formal e divulgação em ciência: da produção do conhecimento a ações de 

formação  

Educação sem retrocesso  

Formando jovens divulgadores da ciência  

Informática na educação : recursos de acessibilidade da comunicação  

Instrumentalização para o ensino a distância  

Mídia, discurso e ensino  

  

Filosofia  

  

O homem e o espaço  

Por uma diferenciação das imagens na república de Platão  

  

Geografia  

  

Geografia: Trabalho, Sociedade e Meio Ambiente  

Geografia e economia: relações e interfaces  

  

História  

  

O Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial: estudos contemporâneos  

 

 

 

 

 

Ciências Sociais Aplicadas Volte ao acesso rápido 

(ctrl + clique para abrir o link) 

 

Administração  

  

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/235/210/963-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/235/210/963-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/486/437/1720-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/236/211/966-1
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/205733/001112405.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52801/000708635.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/225/266/1153-1
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/63938/O%20homem%20e%20o%20espaco_digital%20SITE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eduemg.uemg.br/component/k2/item/103-por-uma-diferenciacao-das-imagens-nas-republicas-de-platao
https://www.editorauema.uema.br/wp-content/uploads/files/2019/04/livro-eduema-geografia-2018-1554407465.pdf
http://www.uems.br/assets/uploads/editora/arquivos/1_2020-03-03_10-18-49.pdf
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2103378/livro_guerra_final.pdf


Administração: princípios teóricos e práticos  

Gestão da inovação  

Gestão do conhecimento nas organizações  

Inovação e sustentabilidade  

 

 

 

 

Turismo  

 

Ensino Superior em Turismo e Hotelaria: reflexões sobre a docência e a pesquisa de qualidade  

Fundamentos básicos do espeleoturismo  

Lenea Gaelzer : coletânea de textos sobre recreação e lazer  

Perspectivas ativas no turismo: entre a teoria e a prática  

Política e planejamento em cultura e Turismo  

Representações e turismo: imagens e práticas socioculturais no espaço  

Trabalho, educação e lazer: contribuições do enfoque histórico‐cultural para o desenvolvimento 

humano  

Transformações no espaço rural  

Turismo em foco  

Turismo rural: fundamentos e reflexões  
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Engenharia da Computação  

Internet em código feminino: teorias e práticas  

JavaScript para construção de páginas web  

Marco Civil da Internet: violações ao direito de acesso universal previsto na lei  

Redes locais de computadores  

Tecnologias e Redes de Computadores 

Tecnologia e Redes de Computadores  

 

Engenharia de Produção  

https://www2.ufjf.br/editora/wp-content/uploads/sites/113/2018/02/administracao_principios_teoricos_e_praticos.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2057/1/gestaoinovacao.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2064/1/gestaoconhecimentoorganizacoes.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2066/1/inovacaosustentabilidade.pdf
http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2016/ensino_superior_em_turismo_hotelaria.pdf
http://www.uems.br/assets/uploads/editora/arquivos/2_2016-03-11_14-56-21.pdf
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/95740/000919186.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/144/114/375-1
http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2015/politica_e_planejamento.pdf
http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2018/repre-tur.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/170/158/750-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/170/158/750-1
http://hdl.handle.net/10183/56450
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/21/1/Livro_TurismoFoco.pdf
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193048/001092409.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/13613/1/LivroGIGA_Internet_cod_fem_PTBr.pdf
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/livros/64-javascript-para-construcao-de-paginas-web
https://intervozes.org.br/arquivos/interliv012mci2018.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2044
https://editora.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/33/2019/10/Tecnologia-e-Redes-de-Computadores-5-ed-2019.pdf
https://editora.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/33/2019/10/Tecnologia-e-Redes-de-Computadores-5-ed-2019.pdf


Aplicações de simulação e otimização nos sistemas de produção: volume 1  

Aplicações de simulação e otimização nos sistemas de produção: volume 2  

Engenharia de Produção: estudos de caso aplicados  

Introdução a finanças para empreendedores   

Introdução à manutenção industrial: conceitos e casos práticos  

Estratégia e marketing  

Ética e responsabilidade social   

Gestão de pessoas   

Gestão de projetos na Engenharia de Produção: uma visão acadêmica  

Macroeconomia I: contas nacionais  

Metodologias e analíticas qualitativas em pesquisa organizacional: uma abordagem teórico-

conceitual  

 Soluções em engenharia de produção: v. I  

Soluções em engenharia de produção: vol. II  

  

Engenharia de Energias Renováveis:  

Comunidades urbanas energeticamente eficientes  

Oportunidades enterradas: geração elétrica a partir do biogás de resíduos sólidos urbanos  

Políticas de inovação no setor elétrico brasileiro  

Engenharia de Segurança do Trabalho:  

Debates e síntese do seminário o trabalho no mundo contemporâneo: contradições e desafios 

para a saúde  

Estudos de saúde, ambiente e trabalho: aspectos socioculturais  

 

 

Engenharia Elétrica:  

Engenharia de sistemas de potência: geração hidroelétrica e eolioelétrica  

Engenharia de sistemas de potência: transmissão de energia elétrica em corrente alternada  

 Ferramentas e instrumentos de medidas elétricas  

Engenharia Mecânica:  

Autocad 2016 para iniciantes   

Fabricação de aço em fornos elétricos  

    

 

 

  

http://editora.upf.br/images/ebook/aplicacao_de_simulacao_v.1.pdf
http://editora.upf.br/images/ebook/aplicacao_de_simulacao_v.2.pdf
http://editora.upf.br/images/ebook/estudos_de_casos_aplicados.pdf
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/8-catalogo/livros/558-introducao-a-financas-para-empreendedores
http://editora.upf.br/images/ebook/introducao_a_manutencao_industrial.pdf
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/livros/555-estrategia-e-marketing?highlight=WyJlc3RyYXRlZ2lhIiwibWFya2V0aW5nIl0=
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/8-catalogo/livros/556-etica-e-responsabilidade-social
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/8-catalogo/livros/557-gestao-de-pessoas
http://editora.upf.br/images/ebook/gestao_de_projetos.pdf
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/livros/625-macroeconomia-i-as-contas-nacionais
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/939/1/livro%20edufes%20Metodologias%20e%20anal%C3%ADticas%20qualitativas%20em%20pesquisa%20organizacional.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/939/1/livro%20edufes%20Metodologias%20e%20anal%C3%ADticas%20qualitativas%20em%20pesquisa%20organizacional.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/ENGENHARIA-DE-PRODU%C3%87%C3%83O-V1-05-07-2018.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/ENGENHARIA-DE-PRODU%C3%87%C3%83O-VOL-2.pdf
http://edufes.ufes.br/items/show/435
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/11417/1/Oportunidades_Enterradas.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/6759/1/DIGITAL_Politicas%20de%20inovacao%20no%20setor%20eletrico%20brasileiro.pdf
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/cadernodebates5.pdf
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/cadernodebates5.pdf
http://books.scielo.org/id/sdytq/pdf/lima-9788523218645.pdf
http://www.editora.ufc.br/images/imagens/pdf/2019-geracao-hidroeletrica-e-eolioeletrica.pdf
http://www.editora.ufc.br/images/imagens/pdf/2019-transmissao-de-energia-eletrica-em-corrente-alternada.pdf
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/livros/article/view/14120/11421
http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/8-catalogo/livros/729-autocad-2016-para-iniciantes-comandos-basicos-e-exercicios-de-referencia
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/book/92
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Arte  

 

A fotografia como imagem, a imagem como fotografia : livro do GP Fotografia Intercom  

Ka'a : arte e natureza  

  

 

 

  

https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/204940/001108477.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/210493/001115468.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Repositórios Institucionais de Universidades FEDERAIS Volte ao acesso rápido 
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Notas Explicativas: 

1) Levantamento realizado no dia 14 de outubro de 2020.   

2) O link que está posto é o do Repositório. 

3) A Universidade que não contiver link é porque o link do Repositório não foi localizado, e a identificação da 

Instituição foi mantida para busca e atualização futura. 

  

Orientação sobre forma de consulta: 

1. Escolher a Comunidade; 

2. Escolher a Coleção; 

2. Inserir o termo e clicar em Buscar; ou 

3. Visualizar a Base por: Assunto, Título, Autor ou Data de Publicação. 

   DICA: se desejar ver todo o conteúdo da Base, clicar sobre Data de Publicação. 

  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).   

Universidade de Brasília (UnB). – RIUnB    

Universidade Federal da Bahia (UFBA) - RI UFBA   

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).   

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)    

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).   

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – REI    

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)   

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).   

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).   

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).   

Universidade Federal de Goiás (UFG)    

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).   

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)    

Universidade Federal de Lavras (UFLA) - RI UFLA   

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)    

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)   

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)   

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – Guaiaca    

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)  

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)  

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)    

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)   

http://www.repositorio.unilab.edu.br/jspui/
https://repositorio.unb.br/
https://repositorio.ufba.br/ri/
https://rd.uffs.edu.br/
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/
https://dspace.unila.edu.br/
https://repositorio.ufpb.br/jspui/
http://www.repositorio.ufal.br/
https://www.unifal-mg.edu.br/bibliotecas/ebooks
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/
https://repositorio.ufcspa.edu.br/
http://repositorio.bc.ufg.br/
http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/10212?locale=pt_BR
https://repositorio.ufjf.br/jspui/
http://repositorio.ufla.br/
https://repositorio.ufms.br:8443/jspui/
https://repositorio.ufmg.br/
https://www.repositorio.ufop.br/
http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/
https://repositorio.ufpe.br/
https://www.ri.unir.br/jspui/
https://repositorio.ufsc.br/
https://repositorio.ufsm.br/


Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)     

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)   

Universidade Federal de Sergipe (UFS) – RIUFS   

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - RI-UFU   

Universidade Federal de Viçosa (UFV)    

Universidade Federal do ABC (UFABC)  

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)  

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)   

Universidade Federal do Ceará (UFC) - RI UFC    

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)    

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)   

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)   

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)  

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).   

Universidade Federal do Pará (UFPA)  

Universidade Federal do Paraná (UFPR)   

Universidade Federal do Piauí (UFPI).   

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - RI UFRB   

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).   

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) - RI FURG    

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)     

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Lume   

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).   

Universidade Federal do Tocantins (UFT).    

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).    

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - RI/UFVJM   

Universidade Federal Fluminense (UFF)   

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).   

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).   

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).   

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).   

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – RIUT   

 

  

https://repositorio.ufscar.br/
http://repositorio.unifesp.br/
https://ri.ufs.br/
http://repositorio.ufu.br/
https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/1
https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/servicos/teses-e-dissertacoes
http://repositorio.unifap.br/
http://riu.ufam.edu.br/
http://www.repositorio.ufc.br/
http://repositorio.ufes.br/
https://repositorio.ufma.br/jspui/
https://bibliotecas.ufms.br/acervos/repositorio-institucional/
http://www2.ufopa.edu.br/ufopa/academico/pos-graduacao/banco-de-teses
http://dspace.unipampa.edu.br/
http://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2289
https://acervodigital.ufpr.br/
https://www.ufpi.br/repositorio-ufpi
http://repositorio.ufrb.edu.br/
https://pantheon.ufrj.br/
http://repositorio.furg.br/
https://repositorio.ufrn.br/
https://lume.ufrgs.br/
http://repositorio.unifesspa.edu.br/jspui/
https://repositorio.uft.edu.br/?locale=pt_BR
http://bdtd.uftm.edu.br/
http://acervo.ufvjm.edu.br:8080/jspui/
https://app.uff.br/riuff/
https://www.repository.ufrpe.br/
https://www.repository.ufrpe.br/
http://rima.im.ufrrj.br:8080/jspui/
https://repositorio.ufersa.edu.br/
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/


Repositórios Institucionais de Universidades ESTADUAIS Volte ao acesso rápido 

(ctrl + clique para abrir o link) 

 

Repositório da produção científica do CRUESP - O Repositório da Produção Científica do 

CRUESP (Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas) tem por objetivo reunir, 

preservar e proporcionar acesso aberto, público e integrado à produção científica de docentes, 

pesquisadores, alunos e servidores da USP, Unicamp e Unesp. 

http://cruesp.aguia.usp.br/

