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Através do portal www.ua.pt/sbidm/biblioteca > pesquisa online > livros electrónicos tem acesso
aos vários portais de editores e plataformas de pesquisa que disponibilizam os livros electrónicos
subscritos pela Universidade de Aveiro.

Plataforma Myilibrary
Esta plataforma gere a aquisição de livros electrónicos subscritos individualmente pela Universidade
de Aveiro.

As áreas disponíveis são:
Bibliography. Library Science. Information Resources (General);
Accounting. Bookkeeping;
Marketing. Distribution of products;
Economic theory. Demography;
Finance;
Education;
Science;
Industries. Land use. Labor.

Inicie a pesquisa através dos links para estas áreas temáticas. Esta plataforma permite pesquisar no
texto integral, copiar, imprimir, exportar citações e criar um espaço pessoal onde o utilizador pode
criar a sua própria conta para guardar marcações, anotações e resultados de pesquisa.

O acesso está limitado ao domínio ua.pt.
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Portais dos editores
Elsevier – dá acesso ao texto integral dos livros desta editora subscritos pela Universidade de
Aveiro, das seguintes áreas:
•

física e engenharias;

•

ciências da vida;

•

ciências da saúde;

•

ciências sociais e humanidades.

Poderá iniciar a sua pesquisa através da lista de livros ou pelo link para a página do editor
http://www.sciencedirect.com/.

O acesso está limitado ao domínio ua.pt.

Springer – dá acesso ao texto integral de cerca de 17.000 livros desta editora, até 2006, subscritos
pela Universidade de Aveiro através da B‐on. As séries monográficas não estão disponíveis.

Poderá consultar a lista de livros em texto integral e depois entrar no portal do editor e efectuar a
pesquisa por título ou colecção.

O acesso está limitado ao domínio ua.pt.

Catálogo bibliográfico das bibliotecas da UA
Apenas uma parte dos livros existentes nas colecções electrónicas da UA estão registados no
catálogo das bibliotecas da Universidade de Aveiro.
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Para efectuar a pesquisa aceda a www.opac.ua.pt > pesquisa > por tipo de documento > livros
electrónicos. Ao visualizar o registo, deve clicar no URL para aceder ao documento electrónico. Pode
consultar o documento na página do editor ou através da plataforma myilibrary.

O acesso está limitado ao domínio ua.pt.

Selecção de links para plataformas com livros electrónicos disponíveis em acesso
livre na internet
Aceda a uma lista de recursos que disponibilizam livros electrónicos em acesso livre na Internet,
seleccionados por técnicos da Biblioteca.

Biblioteca Digital Mundial (World Digital Library)
Europeana
The National Academies Press (NAP)
The Cornell University Library Windows on the Past
The Cornell University Library Historical Mathematics Monographs
University of Virgínia library
Free‐ebooks.net
AMS books online – American Mathematical Society
O'Reilly
Internet Archive
FreeBooks4Doctors!
Project Gutenberg
Gallica ‐ biblioteque nationale de france
Alex Catalogue of Electronic Texts
Google books
Psicologia
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