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Acesso a Recursos Eletrônicos 

416.308 mil eBooks 

+ de 300 bases de dados 

+ de 130 mil títulos de periódicos 

+ de 6 milhões de Teses e Dissertações 



 Como ter acesso 
a essas Bases e 
Recursos? 



Website AGUIA 

http://www.aguia.usp.br  

http://www.dedalus.usp.br/
http://www.dedalus.usp.br/


Busca Integrada USP 

http://buscaintegrada.usp.br/ 

http://buscaintegrada.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/


Catálogo Dedalus – Acervos USP 

http://www.dedalus.usp.br  

http://www.dedalus.usp.br/


Biblioteca de Teses e Dissertações USP 

http://www.teses.usp.br/ 

 

http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/


Portal de Revistas USP 

http://www.revistas.usp.br  

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


Portal de Livros Abertos USP 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/


Biblioteca de Obras Raras USP 

http://www.obrasraras.usp.br/ 

http://www.obrasraras.usp.br/


Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos 

 

http://www.bdta.sibi.usp.br/ 

http://www.bdta.sibi.usp.br/


Mas, o que é Acesso Aberto? 

 O Acesso Aberto refere-se à disponibilidade e 
acesso gratuito por qualquer pessoa aos 
resultados de pesquisas científicas.  

 Baseia-se na premissa de que o conhecimento 
científico é um bem público e, portanto, deve 
estar disponível a todos.  

 É uma alternativa ao modelo tradicional de 
publicação que restringe o acesso ao conteúdo 
por meio de assinaturas pagas. 



Benefícios do Acesso Aberto 
 
 Aumenta a visibilidade dos resultados de 

pesquisa, proporcionando acesso a um público 
mais amplo que, de outra forma, não teria 
acesso. 

 Maximiza o potencial de colaboração 
internacional das atividades de pesquisa. 

 Aumenta o potencial de citação, pois expande o 
acesso a descobertas de pesquisas revisadas por 
pares. 



Impacto Científico do Acesso Aberto 
 

 

 Os artigos científicos publicados de forma aberta 
recebem, em média, 8% mais citações do que os 
restritos.  

 Em países em desenvolvimento, como Brasil, 
Argentina e Rússia, esse percentual chega a 25%. 

 



Panorama Mundial do Acesso Aberto 

Source: EUROPEAN COMMISSION. Trends for open access to publications. 2019. 

Unpaywall 

Scopus 

Scopus 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en


Kopernio 

 

https://kopernio.com/


Open Access Botton 

 

https://openaccessbutton.org/libraries
https://openaccessbutton.org/libraries


Ranking Mundial Open Access  
Top 10 Universidades 

Source: Web of Science – InCites (1988-2019) – 20 Ago. 2019 



Ranking do Acesso Aberto Brasil 
20 Top Universidades que mais publicam em OA 

Source: Web of Science – InCites (1988-2019) – Ago. 2019 



Acesso Aberto na USP 



Carta de Apoio ao Acesso Aberto na USP 

 

Outubro de 2010 



Produção Científica USP em Acesso Aberto 
Top 15 Áreas de Pesquisa 

Source: Web of Science – InCites (1988-2019) – Ago 2019 



Evolução da Produção Intelectual da USP 
(1988-2018) 

 



 



Como atender o Financiador? 

 Boa parte das editoras comerciais ou de 
sociedades científicas que editam periódicos 
científicos relevantes tem mecanismos para 
facilitar a disponibilização em acesso aberto dos 
artigos que publicam.  

 Algumas cobram uma taxa de publicação de 
artigo (APC) para deixar o documento em 
acesso aberto. 

 Certifique-se de atender aos requisitos de 
acesso aberto da USP e de financiadores para 
todos os resultados de sua pesquisa.  

 
 



Repositório da Produção USP 

 

http://www.repositorio.usp.br 

http://www.repositorio.usp.br/


Para que um Repositório USP? 

 Reunir a produção de pesquisa da USP 

 Dar acesso aberto aos textos completos dos 
documentos produzidos por autores USP 

Artigos 

Teses e Dissertações 

Capítulos de livros 

Trabalhos de congressos 
 



Para que um Repositório USP? 

 Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos 
resultados da atividade acadêmica e de pesquisa da 
USP por meio da coleta, organização e preservação 
em longo prazo. 

 Facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a 
produção intelectual da USP, por meio da oferta de 
indicadores confiáveis e validados. 

 Integrar-se a um conjunto de iniciativas nacionais e 
internacionais, por meio de padrões e protocolos de 
integração qualificados e normalizados. 

 



Repositório da Produção USP 

http://www.repositorio.usp.br 
 

http://www.repositorio.usp.br/


Visualizações e Usuários 

 

http://www.producao.usp.br 
 

http://www.producao.usp.br/


Sexo 

Público 

Idade 

 



Espaço do Pesquisador  

 



Cadastre-se 

 Cadastre-se e receba nossos informes: 

 

http://www.aguia.usp.br/cadastro/ 

 

http://www.aguia.usp.br/cadastro/
http://www.aguia.usp.br/cadastro/


Obrigado ! 

E-mail: atendimento@sibi.usp.br  

mailto:atendimento@sibi.usp.br

