
Academia Brasileira de Letras
Site oficial da ABL, que permite acesso a recursos importantes, como o Vocabulário Oficial de Língua 
Portuguesa, em versão on-line, além de palestras e conteúdos elaborados pelos acadêmicos membros 
e por convidados.

http://www.academia.org.br/

Banco de Imagens Gratuitas - Freeimages
http://pt.freeimages.com/

Banco de Imagens Gratuitas - Pixabay
https://pixabay.com/pt/

Banco de Imagens Pagas - EBSCO (Assinado pela Kroton) - Acesso pela Biblioteca Virtual Kroton
https://biblioteca-virtual.com/parceiro/ebsco

Banco de Imagens Pagas - Istockphoto (Assinado pela Kroton)
http://www.istockphoto.com/br

Biblioteca Brasiliana Guita e José Midlin: Sob a tutela e gerenciamento do Instituto de Estudos 
Brasileiros (IEB-USP), o acervo da coleção de livros do bibliófilo José Midlin e sua esposa, Guita, está 
sendo digitalizado e está disponível para acesso e download.

http://www.brasiliana.usp.br/

Biblioteca Digital da Unicamp
Reunião de publicações acompanhadas pela direção do Sistema Integrado de Bibliotecas da 
Unicamp. http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/docu

Biblioteca Virtual Kroton 
https://biblioteca-virtual.com/

Blog do IMS – Instituto Moreira Salles
O blog do IMS apresenta os textos de autores relacionados pela curadoria do Instituto, além de 
colaboradores eventuais convidados, sobre cinema, fotografia, teatro, literatura, arquitetura, artes 
plásticas e políticas públicas culturais.

http://blogdoims.com.br/

Brasiliana Fotográfica
O portal Brasiliana Fotográfica, uma iniciativa da Fundação Biblioteca Nacional e do Instituto Moreira 
Salles, completa hoje dois anos com mais de 10 milhões de visualizações e mais de 6 milhões de 
pesquisas realizadas. Nesse período, foram publicados 90 artigos, que fornecem um panorama da 
fotografia no Brasil desde as suas origens no século XIX até as primeiras décadas do século XX.
Um dos objetivos do portal é divulgar mais questões ligadas à preservação digital, um assunto que toca 
não apenas às instituições de memória, mas a todos aqueles que produzem imagens digitais em seu dia 
a dia sem, no entanto, cuidar de sua preservação.
A Brasiliana Fotográfica convida todos para acessar o portal, que ora conta com cerca de 3 mil e 700 
fotografias, e publica semanalmente novos artigos em seu blog, além de ser periodicamente atualizado 
com novos registros.

http://brasilianafotografica.bn.br/

http://www.futura.org.br/#

https://www.youtube.com/channel/UCEgITwy

Canal Futura
Portal do Canal Futura, que está vinculado a vários projetos educativos da CNI, em parceria com a 
Fundação Roberto Marinho. 

CPFL Cultura – Café Filosófico (Canal oficial no Youtube)
Canal oficial da CPFL Cultura, com acesso à versão integral das palestras e apresentações.

Docs.pt
Portal português de documentários, em várias línguas. Acesso mediante cadastro gratuito. http://www.docspt.com/

Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
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http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/

http://memoria.bn.br/hdb/uf.aspx

http://www.institutocpfl.org.br/

Domínio Público
Mantido pelo MEC, é o site oficial do acervo de obras de diversas áreas do conhecimento, já 
consideradas como universais, ou seja, com direitos autorais abertos para acesso, e disponíveis para 
download. 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
Acervo de periódicos e publicações catalogadas pela Fundação Biblioteca Nacional. 

Instituto CPFL
Portal do Instituto CPFL, com vários projetos e conteúdos.

Instituto Moreira Salles (Canal oficial no Youtube)
Canal oficial do IMS, com acesso aos vídeos. https://www.youtube.com/channel/UC_YLlyO

Itaú Cultural (Canal oficial no Youtube) 
Repositório de vídeos do Instituto Itaú Cultural. https://www.youtube.com/channel/UCn3RTLT

Porta Curtas
Projeto de incentivo à produção audiovisual de curta-metragem no Brasil, financiado pela Petrobras, a 
partir de fundos da Lei Rouanet. Apresenta o maior acervo cinematográfico em língua portuguesa 
desse tipo de produção. Acesso mediante cadastro gratuito.

http://portacurtas.org.br/

Portal de Periódicos da UFMG https://www.ufmg.br/periodicos/

Portal de Periódicos da UNB http://periodicos.unb.br/

Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp
Portal que reúne todos os periódicos editados e produzidos pela universidade. http://periodicos.sbu.unicamp.br/wp/

Revista Nova Escola http://revistaescola.abril.com.br/

http://unesp.br/portal#!/prope/revistas-cient

http://www.scielo.br/

http://www.revistas.usp.br/wp/

Revistas acadêmicas da Unesp

SciELO Brasil
Versão brasileira do portal de indexação de revistas e artigos acadêmicos.

Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo – Portal de Revistas 
Plataforma de acesso online às revistas acadêmicas indexadas da instituição.

Tab UOL
Plataforma de experiências jornalísticas e informacionais interativas promovido pela UOL. https://tab.uol.com.br/indice/

The story of stuff
Projeto que pretende apresentar a origem ou a concepção de conceitos e/ou invenções, em forma 
de animações ou filmes de curta-metragem. Vários dos filmes apresentam legenda em inglês.

http://storyofstuff.org/

TV Brasil (Canal oficial no Youtube)
Canal oficial da TV Brasil, mantida pela EBC. https://www.youtube.com/user/tvbrasil

Unesp Vídeos (Canal oficial no Youtube)
Canal oficial dos vídeos produzidos por diferentes programas da Unesp.

https://www.youtube.com/channel/UCwHCkG

Univesp TV (Canal oficial no Youtube)
Canal da Universidade Virtual do Estado de S. Paulo, que agrega a lista de vídeos produzidos a partir 
de aulas e palestras realizadas pelos diferentes cursos da Unesp, USP e Unicamp. Há também as aulas 
produzidas para os cursos a distância exclusivos dessa instituição.

https://www.youtube.com/channel/UCBL2tfrw
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