
Bibliotecas Virtuais com acesso livre 

Administração 
• Administradores.com - O site oferece gratuitamente aos seus usuários tudo sobre o universo da 

Administração: notícias, artigos, revistas sobre negócios, livros, agenda de eventos e ótimas opções de 
cursos online. Para aqueles que têm pouco tempo, o site oferece, ainda, um boletim diário 

• IPEA - Pesquisas e estudos sobre o desenvolvimento econômico brasileiro; acompanhamento e avaliação 
de políticas públicas, planos e projetos de desenvolvimento econômico e social. 

• BIBLIOTECA VIRTUAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Disponibiliza fontes de informação sobre 
inovação e capacitação tecnológica no Brasil e no Exterior. 

• PERIE - Textos para discussão do Instituto de Economia da Unicamp 

Arquitetura e Urbanismo 
• MACE (Metadata for Architectural Contents in Europe) - Programa co-financiado pela Comissão Europeia, 

interligando repositórios de arquitetura online 

• Casa de Lucio Costa - A Casa de Lucio Costa é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em maio de 
2000, fundamentalmente destinada a preservar e divulgar o conjunto da obra de Lucio Costa, e 
particularmente, a salvaguardar, organizar e disponibilizar ao público o acervo pessoal do arquiteto 

• Arquitetura e design – Portal com notícias, artigos e colunas sobre a profissão. Também com banco de 
dados de arquitetos, sindicatos, cursos e escolas. Aborda paisagismo 

• Portal de Arquitetura e Urbanismo Prossiga - Sob a coordenação científica e técnica da Escola de 
Arquitetura e Urbanismo e do Núcleo de Documentação da Universidade Federal Fluminense, eúne e 
comenta informações disponíveis na Internet nas áreas de Arquitetura, Urbanismo e temas afins. 

• Guia de Arquitetura Sobresites - Uma seleção comentada de sites sobre arquitetura, incluido links de 
urbaniso, paisagismo, luminotécnica, entre outros. 

Design e Moda 
• Museo del traje - El Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico es un museo 

nacional dependiente del Ministerio de Cultura. Su objetivo básico es promover el conocimiento de la 
evolución histórica de la indumentaria y de los testimonios del patrimonio etnológico representativos de las 
culturas de los pueblos de España 

• Guia de Design Sobresites - Seleção comentada de sites sobre design industrial, materiais industriais, 
CAD/Prototipagem, Web Design, entre outros 

• Zupi - Criada pelo artista gráfico Allan Szacher, visa mostrar o que há de melhor em termos de arte, design e 
internet mundialmente. 

• Especial Moda (Folha de São Paulo) - Disponibiliza um perfil de moda dos anos 20, 30, 40, 50 e 60, 
apresenta biografias de estilistas e dicas de livros sobre moda. 

• Mais Moda – Portal de moda, beleza, decoração e design 



• Biblioteca Virtual (Museu Histórico Nacional) - Inclui livros e pediódicos sobre indumentária a moda, 
acompanhados por documentos iconográficos e fotografias de objetos tridimensionais 

• Design Museum (London) – É um dos mais importantes museus do mundo dedicado ao desgin 
contemporâneo em todas as suas formas 

• Site de Moda e Design (SENAI/CETIQT) - Oferece uma visão geral da moda, antecipando as tendências 
emergentes, filtrando e interpretando as formas, fios, tecidos, cores e padronagens de cada estação 

Direito 
• LexML - Portal especializado 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: uma rede de informação legislativa e jurídica 
que pretende organizar, integrar e dar acesso às informações disponibilizadas nos diversos portais de 
órgãos do governo na Internet. 

• BDJur - Biblioteca Digital Jurídica (STJ) - Importante repositório de documentos jurídicos, todos em texto 
completo, incluindo artigos de periódicos, capítulos de livros, monografias jurídicas e e-books. 

• Biblioteca Virtual de Ciências Sociais - Sob a coordenação científica do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Antropologia (PPGSA), do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ) reúne e comenta informações disponíveis na Internet nas áreas de 
Sociologia, Antropologia e Ciência Política. 

• Especial Moda (Folha de São Paulo) - Disponibiliza um perfil de moda dos anos 20, 30, 40, 50 e 60, 
apresenta biografias de estilistas e dicas de livros sobre moda. 

• Rede Interlegis - Portal dos poderes legislativos federal, estaduais e municipais. Informações sobre política 
brasileira e legislação na internet 

• SICON – Sistemas de Informações do Congresso Nacional - Base de dados do Senado Federal que facilita 
buscas de documentos das bibliotecas da Rede RVBI e nas coleções de discursos de senadores, legislação 
federal, matérias com tramitação no Senado e recortes de jornais 

• Presidência da República - Legislação – Portal para a Legislação federal (inclui os códigos). Apresenta 
legislação consolidada. 

• Jurisprudência Unificada (Conselho da Justiça Federal) - Jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais 
Federais 

• Jurisprudência (Supremo Tribunal Federal) - Pesquisa simultânea de jurisprudência no STF, Tribunais 
Superiores, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais 
Regionais do Trabalho e Tribunais de Contas 

• A Constituição e o Supremo - Texto da Constituição Federal de 1988 interpretado de acordo com a 
jurisprudência firmada pelo Supremo. Reúne os tópicos constitucionais discutidos em julgamentos do 
tribunal, seguidos da síntese do teor da decisão (ementa) e referências como o número do processo 
correspondente, o nome do relator e a data de publicação no Diário da Justiça 

• Biblioteca digital do STF - Disponibiliza as obras completas de Rui Barbosa; além dos textos literários, o 
conteúdo digital reúne documentos históricos pertencentes ao acervo dessa instituição, tais como 
julgamentos históricos nos quais o ilustre advogado atuou. O site permite inclusive a visualização do inteiro 
teor de acórdãos e até mesmo cópias virtuais dos documentos originais. 

• Códigos civis (New York University School of Law) - Disponibiliza o acesso aos códigos civis e códigos de 
processo civil de dezenas de países. 



• Códigos penais (Buffalo Criminal Law Center) - Disponibiliza o acesso aos códigos penais e códigos de 
processo penal de dezenas de países e dos estados norte-americanos. Provê, ainda, informações sobre 
Direito Penal Internacional e Criminologogia. 

• Biblioteca Virtual de Direitos Humanos (USP)- Disponibiliza texto completo de documentos, leis e 
principais tratados relacionados à questão dos direitos humanos. 

• Buscalegis - Site da UFSC com mais de 20.000 links de doutrina indexada. 

• Banco de Dados Políticos das Américas - Disponibiliza as constituições de todos os países membros da 
OEA e Cuba, nos seus idiomas originais e informações sobre partidos políticos e dados eleitorais. 

• Ius Lusitaniae - Fontes Históricas do Direito Português é uma base de dados que tem como finalidade a 
divulgação e o estudo de um conjunto de textos fundamentais para a história do Direito português. 
Disponibiliza o texto integral de algumas das mais importantes compilações legislativas 

Educação 
• Banco Internacional de Objetos Educacionais - Repositório que compartilha recursos educacionais em 

diversas mídias e idiomas (áudio, vídeo, animação, imagem, hipertexto, softwares educacionais). Esses 
recursos são de acesso público e livre e atendem à educação infantil, ensino fundamental, médio, 
profissional e superior, nas diversas áreas do conhecimento 

• >Portal do Professor - Iniciativa do MEC e do Ministério da Ciência e Tecnologia para dar apoio e formação 
aos professores das escolas públicas e privadas do Brasil. Além de possibilitar a publicação de trabalhos 
apresenta materiais didáticos, noticiário, coletânea de links, chats, fóruns e blogs para os educadores. 

• A casa de Rubem Alves – Site do escritor 

• Biblioteca digital Paulo Freire - Parceria entre a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade 
Federal de Pernambuco e o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas (CPFEP) para aglutinar e disponibilizar, 
em formato digital, o acervo concernente à vida e obra de Paulo Freire, a fim de dar suporte a ações 
educativas democráticas que tenham como vetor o desenvolvimento de competências de participação 
social. 

• Biblioteca Virtual de Educação - Instrumento para busca de sítios educacionais, do Brasil e do exterior 

• Ação Educativa - A Ação Educativa é uma organização fundada em 1994, com a missão de promover os 
direitos educativos e da juventude. 

• Escola do Futuro (USP) - Um laboratório interdisciplinar que investiga como as novas tecnologias de 
comunicação podem melhorar o aprendizado em todos os seus níveis. Entre seus projetos disponibiliza a 
Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, com acesso gratuito a e-books, banco de imagens, 
sons, e vídeos 

Letras 
• Portal das Memórias de África e do Oriente - Desenvolvido pela Universidade de Aveiro e o CESA, é um 

instrumento fundamental e pioneiro na tentativa de potenciar a memória histórica dos laços que unem 
Portugal e a Lusofonia, sendo deste modo uma ponte com o passado comum na construção de um 
identidade coletiva aos povos de todos esses países. Contém base de dados de registos bibliográficos e 
biblioteca digital (com mais de 1 mil livros em formato digital). 

• Biblioteca Virtual de Literatura - Desenvolvida pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea 
(PACC/UFRJ) oferece acesso às obras dos maiores autores da língua portuguesa. 



• Língua Portuguesa (Academia Brasileira de Letras) – Lexicologia e Lexicografia, Vocabulário Ortográfico, 
Busca de palavras estrangeiras, serviço de atendimento a questões de língua portuguesa 

• Projeto Vercial – A maior base de dados sobre Literatura Portuguesa 

• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Biblioteca virtual em espanhol com obras de literatura espanhola 
para leitura em tela. 

• Casa da Leitura - Projeto da Fundação Calouste Gulbenkian oferece a recensão de mais de 500 títulos de 
literatura para a infância e juventude, organizados segundo faixas etárias e temas, com atualização periódica 
semanal, desenvolve temas, biografias e bibliografias. Em simultâneo, responde às dúvidas mais comuns 
sugerindo um conjunto de práticas destinadas às famílias e aos mediadores de leitura 

Sistemas de Informação 
• BDBComp - Biblioteca Digital Brasileira de Computação - Desenvolvida por pesquisadores do DCC da 

UFMG disponibiliza informação sobre a produção científica da comunidade brasileira de computação - 
artigos, livros, dissertações, teses 

• Biblioteca Virtual de Inovação Tecnológica Prossiga - Seleção de sites comentados sobre Competitividade 
com informações sobre documentos, pessoas, eventos e instituições disponíveis na Internet. 

• Sociedade Brasileira de Computação - A SBC é umas ociedade científica, sem fins lucrativos, que reúne 
pesquisadores, estudantes e profissionais que atuam em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico 
na área da Computação. 

• Guia de Computação Gráfica Sobresites - Guia que oferece informações sobre a Computação Gráfica, tais 
como softwares gráficos, tutoriais, fontes true type, entre outras 

Multidisciplinares 
• Acervo digital da Revista Veja 

Coleção completa da Revista Veja, desde a primeira edição (11 de setembro de 1968). O sistema de 
navegação é similar ao da revista em papel: o usuário vai folheando as páginas digitais com os cliques do 
mouse. Também é possível acessar um conjunto de pesquisas previamente elaborado pela redação do site 
da revista, com temas da atualidade e fatos históricos. 

• Brasiliana 
Acesse a extraordinária coleção de livros, folhetos, periódicos, manuscritos, mapas e imagens sobre a 
história e a cultura do Brasil, reunida pela USP, sob a responsabilidade da Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin. 

• Biblioteca Digital Mundial 
A Biblioteca Digital Mundial possibilita descobrir, estudar e desfrutar de tesouros culturais de todo o mundo 
em um único lugar, de diversas formas. Estes tesouros culturais incluem manuscritos, mapas, livros raros, 
partituras, gravações, filmes, gravuras, fotografias e desenhos arquitetônicos. 

• Europeana 
Esta biblioteca virtual conta com livros, mapas, gravações, fotografias, documentos de arquivo, pinturas e 
filmes do acervo das bibliotecas nacionais e instituições culturais dos 27 Estados-Membros da União 
Européia. 

• Portal Brasileiro da Informação Científica (CAPES) 
O portal de acesso livre da CAPES disponibiliza periódicos com textos completos, bases de dados 
referenciais com resumos, patentes, teses e dissertações, estatísticas e outras publicações de acesso 
gratuito na Internet selecionados pelo nível acadêmico, mantidos por importantes instituições científicas e 
profissionais e por organismos governamentais e internacionais 



• Bibliotecas Virtuais Temáticas (Prossiga/IBICT) 
Coleções referenciais que reúnem e organizam informações, presentes na Internet, sobre determinadas 
áreas do conhecimento 

• Portal Domínio Público 
Site do Ministério da Educação que disponibiliza obras em som, imagem, texto e video de diversas 
nacionalidades, podem ser lidas e transferidas. 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT) 
Busca integrada nos sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras 

• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) 
É um repositório digital de teses e dissertações mantido pela Virginia Tech University, que coleta dados de 
cerca de 145 instituições de ensino superior no mundo todo. 

• SCIELO 
Scientific Electronic Library Online - Site em expansão que arrola periódicos científicos nacionais, 
indexados, em texto integral. Cada coleção inicia-se a partir de 1997 

• Biblioteca Digital Ricesu 
A Biblioteca Digital da Comunidade Virtual de Aprendizagem da Rede das Instituições Católicas de Ensino 
Superior inclui teses, dissertações e artigos de periódicos publicados pelas instituições integrantes da Rede 

• Livre! Portal para periódicos de livre acesso na internet (CNEN) 
Portal desenvolvido pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, através do CIN - Centro de 
Informações Nucleares, para facilitar a identificação e o acesso a periódicos eletrônicos de acesso livre na 
Internet. Os periódicos incluem revistas científicas (journals), revistas de divulgação científica (magazines) e 
boletins técnicos (bulletins/newsletters) 

• RepositoriUM (Universidade do Minho) 
É o repositório institucional da Universidade do Minho, constituído com o objectivo de armazenar, 
preservar, divulgar e dar acesso à produção intelectual da Universidade do Minho em formato digital (teses, 
dissertações, artigos, comunicações a congressos e conferências 

• DOAJ 
Directory of Open Access Journals (Lund University Libraries) - Oferece acesso a mais de 2000 periódicos 
eletrônicos com texto completo em várias áreas do conhecimento. 

• The WWW Virtual Library 
É um portal de diretórios ou catálogo de web sites, sem fins comerciais e mantido por voluntários, com links 
selecionados e comentados sobre diversas áreas do conhecimento 

• Memória Viva 
Biografia de personalidades ligadas à história brasileira. Registra também publicações históricas do 
jornalismo brasileiro como as revistas O Cruzeiro, O Malho, e Careta. 

 


	Bibliotecas Virtuais com acesso livre
	Administração
	Arquitetura e Urbanismo
	Design e Moda
	Direito
	Educação
	Letras
	Sistemas de Informação
	Multidisciplinares


