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Periódicos da Capes 

Academic Search™ Premier 
Academic Search Premier contém indexação e resumos de 
mais de 13.600 periódicos científicos em todas as áreas do 
conhecimento, e texto completo para mais de 4.700 des-
tas publicações. Os artigos retrospectivos em PDF desde 
1975 ou data anterior, estão disponíveis para mais de 100 
periódicos científicos, e as referências citadas são forneci-
das para mais de 1.050 publicações.

Computers & Applied Sciences Complete™

Cobre o espectro de pesquisa e desenvolvimento da tec-
nologia da informação e disciplinas de ciências aplicadas. 
Contém uma coleção de conhecimentos sobre os desafios 
das engenharias tradicionais, e é um recurso para a pes-
quisa sobre as implicações sociais e nos negócios da nova 
tecnologia. CASC fornece indexação e resumos de mais 
de 2.200 periódicos científicos, publicações profission-
ais, e outras fontes de referência a partir de uma coleção 
diversificada. O texto completo também está disponível 
para mais de 1.020 periódicos. As áreas abordadas in-
cluem as muitas disciplinas das engenharias, teorias de 
tecnologia da informação e sistemas, novas tecnologias, 
e contexto social e profissional. A pesquisa é auxiliada 
pela inclusão de referências citadas pesquisáveis para os 
periódicos chave. 

Dentistry & Oral Sciences Source™

Dentistry & Oral Sciences Source fornece aos profissioais de 
odontologia e pesquisadores, uma fonte essencial para 
iniciar e concluir suas pesquisas nas áreas de odonto-
logia. Esta excepcional base de dados contém indexa-
ção e resumos para mais de 210 periódicos científicos e 
dezenas de livros. Inclui indexação dos periódicos nesta 
área mais utilizados entre as escolas de odontologia e  
instituições relacionadas. 
Dentistry & Oral Sciences Source inclui uma coleção sem 
precedentes dos mais importantes periódicos em texto 
completo e também dezenas de livros. A coleção inclui 
mais de 210 periódicos na íntegra, sendo muitos destes, 
os de maior fator de impacto em suas respectivas áreas. 
As referências citadas também estão disponíveis em 120 
publicações, com links para o texto completo dos trabal-
hos originais.

SocINDEX™ with Full Text
SocINDEX with Full Text é a base de dados para pesquisa 
sobre sociologia mais abrangente e de mais alta quali-
dade do mundo. Esta característica propicia aos usuári-
os o acesso a um acervo de informações extremamente  
relevantes que englobam a ampla área de estudos soci-
ológicos. A base de dados apresenta mais de 2.100.000 
registros com títulos de assuntos classificados a partir 
de um vocabulário controlado (ou tesauro) de sociologia 
com mais de 20.000 termos, elaborado por especialistas 
no assunto e lexicógrafos especializados. 
Este produto contém também resumos informativos de 
mais de 1.300 periódicos científicos que remontam ao ano 
de 1895. Além disso, esse arquivo fornece dados extraídos 
de mais de 3.350 periódicos científicos. 
Adicionalmente, a SocINDEX with Full Text contém o texto 
completo para mais de 890 periódicos científicos datados 
desde o ano de 1908. Esta base de dados inclui também 
texto completo de mais de 820 livros e 14.636 atas de con-
ferências. SocINDEX with Full Text oferece uma ampla 
cobertura da Sociologia, incluindo todas as subdisciplinas 
e áreas de estudo relacionadas.

CINAHL® with Full Text
CINAHL with Full Text é a mais completa fonte de textos 
completos de periódicos científicos nas áreas de enferma-
gem e relacionadas à saúde, disponibilizando artigos na 
íntegra de cerca de 610 periódicos científicos indexados 
na CINAHL. 
Esta importante coleção contém o texto completo de 
vários dos periódicos científicos mais pesquisados na  
CINAHL, sem restrição de acesso. Com uma cobertura em 
texto completo que remonta em sua maioria ao ano de 
1981, CINAHL with Full Text é a ferramenta inigualável de 
pesquisa em todas as areas de enfermagem e disciplinas 
relacionadas à saúde.



SPORTDiscus™ with Full Text
SPORTDiscus with Full Text é a mais completa fonte de 
textos completos para periódicos científicos em educa-
ção física e medicina esportiva, proporcionando o texto 
completo para mais de 530 periódicos científicos in-
dexados na SPORTDiscus. 
Esta importante coleção contém o texto completo de 
muitos dos periódicos científicos mais utilizados no 
índice da SPORTDiscus, sem restrição de acesso. Com 
uma cobertura em texto completo que remonta ao ano 
de 1985, SPORTDiscus with Full Text é a ferramenta de 
pesquisa definitiva para todas as áreas de educação físi-
ca e medicina esportiva.

Library, Information Science & Technology 
Abstracts™ with Full Text
LISTA with Full Text indexa mais de 560 periódicos cientí-
ficos, além de livros, relatórios de pesquisa e atas de con-
ferências. Esta base de dados também contém o texto 
completo de mais de 330 periódicos científicos e mais de 
20 livros, bem como perfis de autores e tesauro, incluindo 
6.800 termos (2.700 dos quais são termos preferenciais).
LISTA with Full Text inclui biblioteconomia, classificação, 
catalogação, bibliometria, recuperação de informação 
online, gerenciamento de informações e muito mais. Esta 
cobertura remonta à meados dos anos 1960.

RILM Abstracts of Music Literature 
Esta ampla bibliografia sobre música cobre citações, re-
sumos e indexação de assuntos relacionados, fornecendo 
uma ampla e detalhada cobertura, facilidades de naveg-
ação e busca para os pesquisadores de todos os níveis. 
Do Hip Hop a Handel, da etnomusicologia a terapia 
musical, da educação musical básica a teoria musical 
avançada, RILM é a referência para o pesquisador que 
procura informações bibliográficas claras e revisadas, 
citações completas, indexada e com resumos. 
A cobertura da RILM se inicia em 1967 até a data presen-
te. Esta base de dados é atualizada mensalmente, no en-
tanto, a documentaçao das atas de conferências remonta 
a 1835.
Desde a sua primeira publicação, em 1967, RILM cobriu 
mais de 950 periódicos científicos de forma abrangente 
e localizou artigos relacionados com música em mais 
de 11.000 periódicos não relacionados a música. RILM 
inclui mais de 700.000 registos e mais de 40.000 novos 
registros são adicionados todo ano. 

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals
RIPM é uma base de dados internacional com detalhada 
análise de conteúdo de textos sobre a história da música 
e da cultura entre 1800 e 1950-de Beethoven a Bartok, de 
Berlioz a Berg, e de Schubert, Shostakovich, todos for-
necidos por acadêmicos e editores internacionalmente 
reconhecidos. 
Publicado sob os auspícios da Sociedade Internacional 
de Musicologia e da Associação Internacional de Música 
de Bibliotecas, Centros de Arquivos e Documentação, 
RIPM fornece material de fonte primária encontrados 
em revistas de música publicados em vinte países. RIPM 
é atualizado semestralmente e, atualmente, indexa o con-
teúdo de 140 periódicos de música, incluindo artigos, 
revisões, ilustrações, exemplos musicais, propagandas, 
notícias e muito mais.

MEDLINE® Complete
MEDLINE® Complete fornece uma extensa coleção de 
texto completo das revistas científicas mais importantes 
utilizadas na pesquisa médica. A base é a maior versão 
de texto completo para o índice MEDLINE, oferecendo 
mais de 2.200 revistas especializadas. Essa coleção tam-
bém oferece conteúdo integral para os periódicos mais 
utilizados no índice, sem embargo.

Esta base de dados contém texto completo de mais de  
2.200 periódicos; cobertura de textos completos desde 
1865; MeSH (Medical Subject Headings), sistema de in-
dexação de artigos com  capacidade de busca de citações 
em mais de 5.400 periódicos incluídos na MEDLINE.

Information Science & Technology Abstracts™

(ISTA) é a base de dados referencial nas áreas de ciên-
cia da informação. ISTA inclui as subdisciplinas de clas-
sificação, cataloga-ção, bibliometria, recuperação de 
informação on-line, gestão da informação, ferramentas 
de busca, fontes de informação impressa e eletrônica, a 
indústria da infor-mação, comunicação científica, edi-
toração eletrônica e muito mais. ISTA indexa artigos de 
periódicos científicos de mais de 450 publicações, além 
de livros, relatórios de pesquisa e atas de conferências, 
com uma cobertura cor-rente dos periódicos mais im-
portantes nestas áreas.A base de dados foi aprimorada 
para incluir indexação de capa a capa de resumos de 80 
publicações em ciência da informação e tecnologia. Com 
cobertura que data de meados dos anos 1960, a ISTA é a 
mais antiga base de dados em ciência da informação com 
contínuo processo de indexação.
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