PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS

O Curso Superior de Tecnologia

em Design Gráfico possui 18

assinaturas/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma
impressa ou virtual, distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com
acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos, que atendem adequadamente aos
programas de todos os componentes curriculares e à demanda do curso.

RELAÇÃO DOS PERIÓDICOS E BASE DE DADOS DO CST EM
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESCRIÇÃO
ASSINATURAS
BASES DE DADOS
LINKS DE PESQUISA
LINKS DE PERIÓDICOS
TOTAL GERAL
TÍTULOS
1. HARVARD BUSINESS
2. HSM MANAGEMENT
3. LOCAWEB
4. REVISTA BRASILEIRA DE
ESTUDOS PEDAGÓGICOS
5. VEJA
6. VOCÊ S/A

7. REVISTA ISTO É

8. REVISTA EXAME

FORMAS DE ACESSO
Impressas
Impressa + on-line
On-line gratuita

QUANT.
1
6
11

On-line gratuita

19

On-line
On-line

4
16
57

FORMAS DE ACESSO
Impressa + on-line
http://hbrbr.uol.com.br/
Impressa + on-line
http://hsmeducacaoexecutiva.com.br/hsmmanagement/
Impressa
On-line
http://rbep.inep.gov.br/index.php/rbep
Impressa + on-line
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/
Impressa + on-line
https://exame.abril.com.br/noticiassobre/voce-sa/
Impressa + on-line
<http://www.istoe.com.br/revista/edicoesanteriores/>
Impressa + on-line
<http://exame.abril.com.br/revistaexame/edicoes/>

TÍTULOS
9. COMPUTER ARTS
10. DESIGN & TECNOLOGIA

FORMAS DE ACESSO
On-line
http://www.computerarts.com.br/
On-line
https://www.ufrgs.br/det/index.php/det/index

11. DESIGN AND TECHNOLOGY
EDUCATION: AN
INTERNATIONAL JOURNAL

On-line
https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/
On-line
https://www.infodesign.org.br/infodesign

12. INFODESIGN

On-line
https://revistes.uab.cat/grafica/index

13. GRÁFICA
14. INTERNATIONAL JOURNAL OF
DESIGN

On-line
http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign
On-line
http://www.aisdesign.org/aisd/

15. AIS DESIGN
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF
ADVANCED DESIGN AND
MANUFACTURING
TECHNOLOGY
17. CHITROLEKHA
INTERNATIONAL MAGAZINE
ON ART & DESIGN
18. NAVUS: REVISTA DE GESTÃO
E TECNOLOGIA

On-line
http://admt.iaumajlesi.ac.ir/
On-line
http://chitrolekha.com/
On-line:
http://navus.sc.senac.br/index.php/navus/artic
le/view/722/pdf

LINKS DE PESQUISA DISPONÍVEIS ON-LINE
QUANT.
1

TÍTULOS
GOOGLE ACADÊMICO

2

SEER – SISTEMA ELETRÔNICO
DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS



3
4

A REDE EDUCA – INCLUSÃO
SOCIAL
INFORMATION WEEK

LINKS DE ACESSO
http://scholar.google.com.br/
http://seer.ibict.br/index.php?option=
com_mtree&Itemid=109
http://www.arede.inf.br/
https://www.informationweek.com/

BASE DE DADOS ON-LINE
QUANT.

1

TÍTULOS:

DESCRIÇÃO
O Ebah é uma rede social dedicada
exclusivamente ao campo acadêmico e tem como
principal objetivo o compartilhamento de
informação e materiais entre alunos e professores.
http://www.ebah.com.br/

2

LivRe! é o 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).
http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoesnucleares/livre

3

O Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação
Científica – oasisbr (vinculado ao IBCT) é um
mecanismo de busca multidisciplinar que permite o
acesso gratuito à produção científica de autores
vinculados a universidades e institutos de pesquisa
brasileiros. Por meio do oasisbr é possível também
realizar buscas em fontes de informação
portuguesas. A partir de uma única interface, é
possível realizar buscas simultâneas em revistas
científicas, repositórios institucionais, repositórios
temáticos, bibliotecas digitais de teses e
dissertações e outras fontes de informação de
natureza
científica
e
tecnológica
ou
academicamente orientada. (Acesso livre)
Área: Multidisciplinar
Abrangência: Nacional
Acesso: Público
http://oasisbr.ibict.br/

QUANT.

TÍTULOS:

DESCRIÇÃO
O Portal do Livro Aberto tem por objetivo reunir,
divulgar e preservar as publicações oficiais em
ciência, tecnologia e inovação

4

Área: Tecnologias da Informação e Comunicação,
Fármacos e Complexo Industrial da Saúde, Petróleo
e Gás, Complexo Industrial da Defesa, Aeroespacial,
Nuclear, Biotecnologia, Nanotecnologia, Energia
Renovável, Biodiversidade, Mudanças Climáticas,
Oceanos e Zonas Costeiras Popularização da C,T&I,
Melhoria e Ensino de Ciências, Inclusão Produtiva e
Social, e Tecnologias para Cidades Sustentáveis.
Abrangência: Nacional
Acesso: Público
http://livroaberto.ibict.br/
SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange
uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros.

5

6

Área: Ciências sociais, psicologia, engenharia,
química, materiais, saúde, biologia, botânica,
microbiologia
Abrangência: Internacional
Acesso: Público
http://www.scielo.org
Promove o amplo acesso às obras literárias,
artísticas e científicas (na forma de textos, sons,
imagens e vídeos), já em domínio público ou que
tenham a sua divulgação devidamente autorizada,
que constituem o patrimônio cultural brasileiro e
universal.
Área: Literatura/texto completo
Abrangência: Internacional
Acesso: Gratuito
http://www.dominiopublico.gov.br/

7

Segundo selo da Fundação Editora da UNESP, cujo
selo central é o EDITORA UNESP, que existe desde
1987 e tornou-se marca já consagrada com um
catálogo que a caracteriza como editora
universitária. As publicações do selo em parceria
com várias Faculdades e Institutos da UNESP e,
com a abertura deste sítio virtual, inaugura-se a
Coleção PROPG-DIGITAL, que publica livros em

QUANT.

TÍTULOS:

DESCRIÇÃO
primeira edição apenas nos formatos digitais, com a
possibilidade de download gratuito
http://www.culturaacademica.com.br

8

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, selecionadas pelo nível
acadêmico, mantidos por importantes instituições
científicas e profissionais e por organismos
governamentais e internacionais.
Área: Multidisciplinar
Abrangência: Nacional
Acesso: Público

9

http://www.periodicos.capes.gov.br/
Catálogo do IBICT contendo informações sobre
publicações periódicas, técnico–científicas, reunidas
em centenas de catálogos distribuídos nas diversas
bibliotecas do país.
http://ccn.ibict.br/busca.jsf
A Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações
integra, em um só portal, os sistemas de informação
de teses e dissertações existentes no país.

10

Área: Multidisciplinar
Abrangência: Nacional
Acesso: Público
http://bdtd.ibict.br/

11

Esta biblioteca reúne, em um só lugar, os melhores
e maiores acervos digitais do mundo, publicados
pelas mais renomadas instituições geradoras e ou
divulgadoras de conteúdo científico. Estão
disponíveis inúmeros artigos relevantes que a
tornam indispensável a qualquer estudante ou
profissional.
Os artigos aqui divulgados estarão ao seu alcance
de forma integral, podendo ser lidos, baixados e
usados, respeitando-se as normas internacionais
de preservação dos direitos autorais. Dessa forma
você terá acesso a um acervo vasto e atualizado

QUANT.

TÍTULOS:

DESCRIÇÃO
constantemente, que lhe permitirá buscas precisas
e resultados abrangentes e de altíssima qualidade
científica.
http://biblioteca.phorteeducacional.com.br/

12

13

14

15

Site para pesquisa de todo tipo de línguas e
linguagens do mundo com enciclopédia de
referências de todas as palavras conhecidas dos
idiomas ainda existentes. A busca é dividida por
países, mapas, nome da língua ou até uma palavra
conhecida
https://www.ethnologue.com/
Tudo o que você precisa para fazer uma pesquisa
científica, escrever um artigo, uma monografia,
dissertação ou apenas para ler e enriquecer seu
conhecimento acerca de temas dessa área, você
encontra aqui. É como um Google científico com
buscas por documentos, autores e grupos.
Todo assunto relacionado à literatura científica
está nesta Biblioteca Digital de Pesquisa
Científica.
http://citeseer.ist.psu.edu/index
O The Virtual Learning Resoucers Center (Centro
de Recursos para o Aprendizado Digital) tem uma
busca do Google personalizada com milhares dos
melhores sites acadêmicos selecionados por
professores e profissionais de bibliotecas do
mundo inteiro para atender às necessidades de
educadores e alunos.
Professor: encontre planos de aulas, sugestões,
materiais, apresentações e muito mais. Estudante:
ache apostilas, textos, dicas de estudos, planilhas
e tudo o que você precisa para facilitar sua vida na
escola.
http://www.virtuallrc.com/
O site de buscas da Microsoft Academic oferece
acesso a mais de 38 milhões de publicações
acadêmicas com imagens, gráficos e outros tipos
de recursos. A pesquisa pode ser feita por autor,
publicação, textos, conferências, palavras-chave e
organizações.
https://academic.microsoft.com/

QUANT.

TÍTULOS:

DESCRIÇÃO
O site permite o acesso à coleções e serviços de
itens de 10 mil bibliotecas do mundo todo,
incluindo livros, DVDs, CDs e artigos.

16

http://www.worldcat.org/
A base oferece livros clássicos, e-Books e todo tipo
de material gratuito.
17
https://openlibrary.org/
DOAJ é um diretório online que indexa e fornece
acesso de alta qualidade, acesso aberto a
periódicos. DOAJ é independente. Todo o
financiamento é através de doações, dos quais
40% vem de patrocinadores e 60% dos membros
e membros da editora. Todos os serviços do DOAJ
são gratuitos inclusive a indexadação no DOAJ.
Todos os dados são livremente disponíveis.

18

https://doaj.org/
Fornece aos pesquisadores acesso a milhões de
documentos científicos de revistas, livros, jornais.
19
https://link.springer.com/

LINKS DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS ON-LINE:
TÍTULOS
1. CADERNOS DE GESTÃO E
EMPREENDEDORISMO
CONTEXTUS: REVISTA
2. CONTEMPORÂNEA DE ECONOMIA E
GESTÃO
3. PERSPECTIVAS EM GESTÃO &
CONHECIMENTO
4. RAC – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
5. READ - REVISTA ELETRÔNICA DE
ADMINISTRAÇÃO
6. REGE: REVISTA DE GESTÃO

LINKS PARA ACESSO
<http://www.uff.br/pae/index.php/CGE/index>.
<http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus
/issue/archive>
<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/issu
e/archive>
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issue
s&pid=1415-6555&lng=en&nrm=iso>
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issue
s&pid=1413-2311&lng=en&nrm=iso>
<http://www.regeusp.com.br/sumarioArquivo.asp
>

TÍTULOS

LINKS PARA ACESSO

<http://www.cra-rj.adm.br/publicacoes/revistaeletronica/>
<http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/ra/iss
REVISTA ALCANCE
ue/archive>
<http://www.unig.br/facet/RevistaFaCET-JunhoREVISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
2014-v14.pdf
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/econom
REVISTA ECONOMIA & GESTÃO
iaegestao/issue/archive>.
REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA:
<http://revistagt.fpl.edu.br/get/issue/archive>.
G&T
<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?sc
REVISTA PORTUGUESA E
ript=sci_issues&pid=1645BRASILEIRA DE GESTÃO
4464&lng=pt&nrm=iso>
<http://www.cra-rj.adm.br/rad-revistaREVISTA RAD
administracao-em-debate/>
RNT – REVISTA NACIONAL DA
http://www.revistati.com.br/rnti/home
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SISTEMAS & GESTÃO: REVISTA
<http://www.uff.br/sg/index.php/sg/issue/archive>
ELETRÔNICA
<http://super.abril.com.br/superarquivo/index.sht
SUPER INTERESSANTE
ml?edn=Ed&mt=m&yr=a&ys=2014y>

7. REVISTA ADMINISTRAÇÃO
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACERVO GERAL

O Acervo é informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
DESCRIÇÃO
ACERVO GERAL DE LIVROS DA
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC RIO

TÍTULOS

EXEMPLARES

3623

14329

