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utilização de novas tecnologias no aprendizado é uma realidade que
 não poderia ficar fora do sistema de ensino praticado nas unidades do
  Centro Paula Souza – uma instituição na qual a educação e as inovações

tecnológicas caminham juntas. Ao longo dos anos, as Escolas Técnicas (Etecs)
e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais vêm intensificando a implementação
de novos mecanismos que deem suporte ao conteúdo transmitido
pelos professores.

Nesse contexto, a internet está cada vez mais presente nas salas de aula e
laboratórios, não apenas como instrumento de trabalho, mas também de pesquisa.
Porém, em uma época marcada pelo excesso de informações (principalmente
oriundas da rede mundial de computadores), cabe aos educadores avaliar a
credibilidade das fontes e apontar os caminhos para a informação de qualidade.

Desde a sua criação, há dez anos, este Guia da Internet se propõe
a auxiliar professores e alunos na busca de sites de instituições de ensino,
institutos de pesquisas, bibliotecas e museus, entre outros.

Nesta edição, os professores dos ensinos Médio, Técnico e Tecnológico têm
à disposição uma relação de mais de 700 endereços, selecionados por nossa equipe
depois de cuidadosa avaliação. A novidade da versão 2010 é a inclusão de uma
ferramenta cada vez mais popular entre os internautas: o Twitter.

Esperamos que esta publicação seja uma grande parceira para
o crescimento intelectual e profissional do leitor.

Boa pesquisa!

Laura Laganá
Diretora superintendente

GUIA DA INTERNET

A
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ACERVOS VIRTUAIS
Bartleby.com – www.bartleby.com
Importantes textos, como os 70 volumes da “Harvard Classics”
e a obra completa de Shakespeare.

California Digital Library – www.calisphere.universityofcalifornia.edu
Imagens e livros eletrônicos oferecidos pela Universidade da Califórnia.

Círculo Psicanalítico de Minas Gerais (CPMG) – www.cpmg.org.br
Acervo especializado em psicanálise. A biblioteca do CPMG funciona
como centro de debate, convivência, pesquisa e busca de informação,
além de contribuição ao desenvolvimento da psicanálise no Brasil.

Cornell Library Digital Collections – http://moa.cit.cornell.edu
Compilações variadas, sobre agricultura, matemática, entre outros.

Corpus of Electronic Texts – www.ucc.ie/celt
História, literatura e política irlandesas. Notícias e publicações.
Textos podem ser lidos em inglês ou latim.

Cultvox – www.cultvox.com.br
Oferece gratuitamente e também vende livros eletrônicos de várias categorias,
como administração, arquitetura, economia, esporte, filosofia, entre outros.

Dearreader.com – www.dearreader.com
Clube virtual que envia por e-mail trechos de livros. Traz grupos de discussão,
livraria virtual, entre outros serviços. Em inglês.

eBooksbrasil – http://ebooksbrasil.org
Livros eletrônicos gratuitos em diversos formatos.

Gallica – Bibliothèque Numérique – http://gallica.bnf.fr
Volumes da Biblioteca Nacional da França digitalizados.

Google pesquisa de livros – http://print.google.com
Ferramenta exclusiva do site de buscas Google, para títulos e obras. A pesquisa
traz imagens e informações detalhadas da publicação e dos locais para aquisição.
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Great Images in Nasa – http://grin.hq.nasa.gov
Acervo digital com imagens históricas captadas durante as missões espaciais
realizadas pela agência americana. O portal dá acesso também a outras páginas
referentes à Nasa, como a do quartel general e galeria multimídia, entre outras.

Idrc Library – www.idrc.ca/library
Textos e imagens desse centro de estudos do desenvolvimento internacional.

iGLer – www.ig.com.br/paginas/novoigler/download.html
Acesso rápido a duas centenas de obras literárias em português.
Mais de 200 livros da literatura brasileira, portuguesa e universal,
para ler no próprio portal, ou para fazer download gratuito.

International Children’s Digital Library – www.icdlbooks.org
Oferecer livros eletrônicos infantis em cem línguas.

Internet Ancient History Sourcebook –
www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook.html
Página dedicada à difusão de documentos da Antiguidade.

Internet Archive – www.archive.org
Guarda páginas da internet em seus diversos estágios de evolução.

Internet Public Library – www.ipl.org
Indica páginas em que se podem ler documentos sobre áreas específicas
do conhecimento. Em inglês.

IntraText – www.intratext.com
Textos completos em diversas línguas, entre elas o latim.
Coletâneas e referências bibliográficas de obras variadas.

John F. Kennedy Library – www.jfklibrary.org
Livrarias e museus virtuais sobre a história do presidente americano
John F. Kennedy, morto em 1963.

LibDex – www.libdex.com
Índice para localizar mais de 18 mil bibliotecas do mundo todo.

Lib-web-cats – www.librarytechnology.org/libwebcats
Enumera bibliotecas de mais de 60 países, com destaque para EUA e o Canadá.
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Manual da Mídia Legal – www.escoladegente.org.br
Acesso aos Manuais da Mídia Legal e outros projetos da organização
não-governamental Escola de Gente.

National Center for Biotechnology Information – www.ncbi.nlm.nih.gov
Biblioteca virtual do National Institutes of Health, dos EUA.
Referências a 14 milhões de artigos biomédicos. Histórico de trabalhos,
novos artigos, entre outros. Em inglês.

National Library of Australia – www.nla.gov.au
Divulga periódicos australianos da década de 1840. Notícias, eventos,
guia de compras e catálogo das principais obras do acervo.

Net eBook Library – http://netlibrary.net
Biblioteca virtual com parte do acervo restrito a assinantes do site.
É possível acessar as obras em arquivo PDF.

Nuovo Rinascimento – www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/
homepage.htm
Especializado em documentos do Renascimento italiano.

Open Content Alliance – http://www.opencontentalliance.org
Acervos e bancos de informações multimídia e multilingual,
com possibilidade de consulta universal.

Oxford Digital Library – www.odl.ox.ac.uk
Centraliza projetos digitais das bibliotecas da Universidade de Oxford,
além de notícias e programação de eventos.

Perseus Digital Library – www.perseus.tufts.edu
Dedicado a estudos sobre os gregos e romanos antigos. Publicações,
colaboradores, literatura clássica e documentos de períodos diversos
da história ocidental.

Progetto Manuzio – www.liberliber.it/biblioteca
Textos em italiano para download, incluindo óperas. Audioteca,
instruções gerais, textos de comunicação, campo de autores, entre outros.

Project Gutenberg – www.gutenberg.net
Mantido por voluntários, disponibiliza gratuitamente diversas obras.
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ProQuest Digital Dissertations – www.proquest.com
Sistema para pesquisar resumos de teses e de dissertações.
Acesso preferencial para estudantes, universitários e professores.

Proyecto Biblioteca Digital Argentina – www.biblioteca.clarin.com
Obras consideradas representativas da literatura Argentina. Autores, novelas,
contos, poesias, peças de teatro, ensaios, entre outros conteúdos.

Public Health Image Library – http://phil.cdc.gov
Fotos, ilustrações, animações e arquivos multimídia voltados
para o esclarecimento de questões de saúde pública.

Romanzieri.com – www.romanzieri.com
Livros eletrônicos em italiano compatíveis com o Microsoft Reader.

The Author’s Guild – http://www.authorsguild.org
Notícias sobre novas publicações e diversas ferramentas de trabalho para escritores.

The British Library – www.bl.uk
Além de busca no catálogo, tem coleções virtuais separadas por região geográfica.

The Digital Library – http://digital.nypl.org
Diversas coleções temáticas, como a de escritoras negras americanas do século 19.

The Digital South Asia Library – http://dsal.uchicago.edu
Periódicos, fotos e estatísticas que contam a história do Sul da Ásia.

The Huntington – www.huntington.org
Grande quantidade de obras raras em arte e botânica.
Eventos, exposições, publicações, entre outros.

The Literature Network – www.online-literature.com
Poemas, contos e romances de mais de 250 autores. Fóruns e livros eletrônicos.

The Math Forum – http://mathforum.org/library
Textos para auxiliar o ensino da matemática.

The New Zealand Digital Library – http://nzdl.sadl.uleth.ca/
Destaque para os arquivos sobre questões humanitárias. Agricultura,
medicina, alimentação, comunidade, realidade africana, entre outros.
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The Online Books Page – http://digital.library.upenn.edu/books
Oferece mais de 20 mil livros online.

Treasures of Keyo University – www.humi.keio.ac.jp/treasures
Manuscritos, mapas e esculturas antigas. Um dos destaques é a reprodução
da Bíblia de Gutenberg.

Unesco Libraries Portal – www.unesco.org/webworld
Informações sobre bibliotecas e projetos voltados para a preservação da memória.

UOL Biblioteca – www.uol.com.br/bibliot
Dicionários, guias de turismo e especiais noticiosos. Edições históricas do jornal
Folha de S. Paulo, pesquisa escolar, gastronomia, jurídico, computação, mapas,
entre outros. Parte do conteúdo é exclusiva para assinantes.

Usina de Letras – www.usinadeletras.com.br
Divulga a produção de escritores independentes. Artigos, cartas, contos,
cordel, crônicas, discursos, ensaios, frases, humor, infantil, entre outros.

UT Library Online – www.lib.utexas.edu
Portal da Universidade do Texas, que possui uma ampla coleção de mapas.
Museus, reservas de obras, notícias, entre outros.

Virtual Book Store – www.vbookstore.com.br
Acervo de literatura brasileira e estrangeira. Biografias, resumos, ensaios,
artigos, ficção e as últimas publicações.

Virtual Books Online – http://virtualbooks.terra.com.br
O portal dá acesso a livros eletrônicos gratuitos em português, inglês,
francês, espanhol, alemão e italiano.
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AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
Adital – www.adital.org.br
Notícias políticas da América Latina e Caribe. Indica links para conteúdos
sobre questões agrárias, sociais, economia, meio ambiente e internacionais.

Agência Brasil – www.agenciabrasil.gov.br
A agência do governo federal traz notícias, grandes reportagens, coberturas
temáticas e banco de imagens. Também dá acesso a blogs e galeria de fotos.

Agência Brasileira de Notícias (ABN) – www.abn.com.br
Artigos e notícias sobre educação, ciência, cinema, cultura, economia, ambiente,
política, tecnologia, indicadores econômicos, previsão do tempo, entre outros.
Informações 24 horas por dia, em tempo real.

Agência de Notícias de Portugal – www.lusa.pt
Agência portuguesa, com notícias internacionais, links para sites específicos
de grupos étnicos e acesso aos outros veículos do grupo como rádio, TV e
arquivo de fotos e reportagens.

Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi)- www.andi.org.br
Além de disponibilizar um guia para jornalistas sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, o site fornece notícias e discussões sobre o tema.

Agência de Notícias dos Direitos dos Animais (Anda) – www.anda.jor.br
Traz notícias, entrevistas e artigos de especialistas sempre com os direitos
dos animais como tema central.

Agência Estado – www.ae.com.br
Produz e distribui informações para empresários, executivos, instituições
governamentais e profissionais liberais dos mais diversos setores da economia.
Notícias com links para os textos completos dos jornais O Estado de S. Paulo
e Jornal da Tarde. Parte do conteúdo é exclusiva para assinantes.

Agência Fapesp – www.agencia.fapesp.br
Pesquisas publicadas em revistas estrangeiras, projetos, editais, convênios, licitações,
eventos e programas especiais. Links para portais de pesquisa e agências do governo.
O internauta pode se cadastrar para receber boletins de notícias.
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Agência USP de Notícias – www.usp.br/agen
Divulga aos meios de comunicação a produção científica e atividades como cursos e
palestras, exposições e publicações de todos os campi da Universidade de São Paulo.

Carta Maior – www.agenciacartamaior.com.br
Notícias sobre arte e cultura, economia, direitos humanos, entre outros assuntos,
e análises de colunistas. É possível se cadastrar para receber boletins diários.

Cosmo – www.cosmo.com.br
Cobertura jornalística especializada em macrorregiões paulistas como Campinas,
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Cultura Online – www.cultura.com.br
Oferece conexão com as principais agências de informações, agenda cultural,
horóscopo, loja virtual, indicadores econômicos, previsão do tempo, loterias,
empregos, acesso aos sites de diversos jornais do mundo, entre outros serviços.

Educabrasil – www.educabrasil.com.br
Especializada em educação, apresenta entrevistas, coberturas, reportagens,
resenhas de livros e pesquisas. O portal possui ainda banco de imagens e canal
para sites relacionados ao tema.

EFE – www.efe.com
Empresa de informações multimídia formada por uma rede mundial de jornalistas,
que conta com mais de três mil profissionais de 60 nacionalidades em 120 países.
Conteúdo em português, espanhol, inglês, entre outros idiomas.

Matraca – www.matraca.org.br
A agência de notícias da infância Matraca é fruto do projeto de mesmo nome
apresentado pela Fondation Terre des Hommes ao Unicef. Foi criada para ser um
espaço permanente de produção, promoção e difusão de informações sobre
a realidade social e os direitos de crianças e adolescentes no Maranhão.

Notisa – www.notisa.com.br
Especializada em fatos científicos e áreas ligadas à saúde, com objetivo
de difundir a produção científica nacional unindo jornalismo e ciência.

Radiobrás – www.radiobras.gov.br
Notícias sobre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, links para as rádios
do Governo Federal e para a Agência Brasil – agência de notícias governamental.



242 4

2 4

Guia da internet  •  2010

Rádio 2 – www.radio2.com.br
Especiais de moda e saúde, últimas notícias, destaque do dia,
além de canais da Agência Rádio 2 de Notícias.

Repórter Social – www.reportersocial.com.br
Prioriza reportagens sobre questões de responsabilidade social.
O visitante encontra agenda de eventos, entrevistas e informações
sobre movimentos sociais.

Reuters Brasil – www.reuters.com.br
Notícias produzidas pela agência internacional traduzidas para o português,
indicadores econômicos nacionais e internacionais.

Zoom – www.ciadaescola.com.br/zoom
Apresenta temas atuais que podem ser abordados em vestibulares
por meio de artigos, entrevistas, simulados de importantes universidades,
eventos, fóruns e links para pesquisa.
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Amazônia – www.amazonia.org.br
Informações sobre o meio ambiente, economia, legislação, ciência,
políticas públicas, negócios, agenda de eventos e notícias em tempo real.

Ambiente Brasil – www.ambientebrasil.com.br
Dicas de livros e CDs, guia de fornecedores na área, legislação
e educação ambiental, projetos, cursos e eventos.

Clickarvore – www.clickarvore.com.br
Programa de reflorestamento com espécies nativas da Mata Atlântica. No portal,
cada click no local indicado corresponde ao plantio de uma árvore, custeado por
empresas patrocinadoras, e pela própria sociedade civil. O site também oferece
informações sobre biodiversidade, florestas e outros assuntos ligados ao ambiente.

Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) – www.cempre.org.br
Artigos, biblioteca, fotos, vídeos, agenda de eventos e notícias. O portal traz ainda
acervo digital, informações sobre ecoeficiência, mapa da reciclagem no Brasil
e ficha técnica completa de diversos produtos recicláveis.

EcoD – www.ecodesenvolvimento.org.br
Produz, integra e dissemina conteúdos para a conscientização e mobilização
da sociedade em prol do desenvolvimento sustentável. Oferece mais de 25 canais
temáticos com notícias, entrevistas, curiosidades, colunistas, guias, manuais,
biblioteca e acervo de documentos relacionados à sustentabilidade.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – www.embrapa.br
Notícias sobre agricultura, problemas ambientais, imagens de satélite, mapas,
programas, projetos, eventos, fóruns, publicações, biblioteca e livraria virtual.

Envolverde – www.envolverde.com.br
Revista digital que aborda temas como ambiente, educação e cidadania.
São encontradas editorias de cidadania, sustentabilidade, ambientais e especiais.

Greenpeace – www.greenpeace.org.br
Informações institucionais, notícias e campanhas. O visitante
pode se inscrever para participar de diversas iniciativas do grupo.
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Horta e Arte – www.hortaearte.com.br
Associação de pequenos produtores que aponta o alimento orgânico como
um novo conceito em saúde. Traz orientação técnica, informações sobre alimento,
agricultura orgânica e pontos de venda dos produtos da associação.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) – www.ibama.gov.br
Informações sobre legislação e educação ambiental, endereços do Ibama,
acervo bibliográfico e de vídeos, produtos, serviços e notícias.

Instituto Socioambiental – www.socioambiental.org
Promove ações de preservação do meio ambiente e dos direitos humanos no Brasil.
Oferece informações, mapas e fotos sobre tribos de aldeias brasileiras.

Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal – www.mma.gov.br
Notícias, estrutura organizacional do ministério, processos seletivos, eventos,
galeria de ministros, datas comemorativas, legislação ambiental e biblioteca virtual.

Planeta Orgânico – www.planetaorganico.com.br
Portal que oferece informações sobre produtos orgânicos, como produção,
certificação, consultoria, eventos e publicações.

Projeto Apoema – www.apoema.com.br
Apresenta textos, artigos e links educacionais sobre educação ambiental,
ambiente, ecologia, preservação e reciclagem.

Projeto Larus – www.ufsc.br/prolarus/larus.html
Palestras e vídeos produzidos pelo próprio Larus, projeto de Educação Ambiental
desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Radar Ambiental – www.radarambiental.com.br
Ensaios, relatórios, programas de pesquisa, artigos, textos para discussão
referentes ao ambiente e à sociedade. O visitante pode se cadastrar para
receber informações e atualizações do portal.

Recicloteca – www.recicloteca.org.br
Apresenta relação de cursos, oficinas promovidos pela instituição, cujo objetivo
é difundir informações sobre questões ambientais, com ênfase na redução,
reaproveitamento e reciclagem de resíduos.
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Rede das Águas – www.rededasaguas.org.br
Portal de debates e informações sobre gestão de recursos hídricos
que publica notícias e artigos a respeito de políticas públicas, legislação
e bacias hidrográficas, entre outros assuntos.

Sociedade Nacional de Agricultura – www.sna.agr.br
A instituição tem a finalidade de desenvolver ações políticas e educacionais
em prol da agricultura brasileira. O portal apresenta cursos, eventos, artigos técnicos,
biblioteca e agenda de congressos e outros eventos.

SOS Mata Atlântica – www.sosmatatlantica.org.br
Pelo site é possível conhecer a história da fundação que defende os remanescentes
da Mata Atlântica. Projetos, legislação e pesquisa, entre outras informações.

Via Ecológica – www.viaecologica.com.br
Noticiário sobre assuntos relativos ao meio ambiente em discussão no Congresso
Nacional, guias, lista de organizações não-governamentais, legislação, serviços,
empresas e produtos ecológicos.

WWF Brasil – www.wwf.org.br
ONG dedicada à conservação da natureza, a WWF Brasil oferece em seu site
estudos, pesquisas, notícias sobre desenvolvimento sustentável, biodiversidade
e outros temas ligados ao meio ambiente.
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American Library Association – www.ala.org
Associação americana de livrarias. Consultas de títulos, eventos e conferências,
produtos e publicações. Acesso a acervo digital.

Associação Brasileira de Assistência
ao Deficiente Visual – www.laramara.org.br
O objetivo da entidade é apoiar a inclusão educacional e social da pessoa com
deficiência visual: cegos, baixa visão ou múltipla deficiência. Pelo site é possível
conhecer os projetos e serviços prestados pela instituição, como avaliação
clínica educacional e atendimento especializado.

Associação Brasileira de Organizações
Não Governamentais – www.abong.org.br
Site da entidade que busca promover o intercâmbio entre entidades que
buscam a ampliação da cidadania. Fornece informativos, regras para filiação
e outros serviços.

Associação dos Bibliotecários Franceses – www.abf.asso.fr
Informações sobre linhas de pesquisa, publicações, eventos e debates.

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentaristas – www.apbad.pt
Eventos, notícias, dicas de livros, publicações e informações para profissionais.
Acesso à bolsa de empregos, e debates relacionados à política e internacional.

Câmara Brasileira do Livro – www.cbl.org.br
Cadastro de livrarias de todo o Brasil. Traz busca de livros,
além de agenda de eventos, feiras e serviços.

Central Única dos Trabalhadores – www.cut.org.br
Notícias, eventos, comissões, convênios e trabalhos desenvolvidos pela CUT.
Fornece links para escolas e instituições ligadas a questões trabalhistas,
além de acesso a portais relacionados a programas sociais para o trabalhador.

Council on Library and Information Resources – www.clir.org
Organização que se preocupa com a preservação de informações.
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Federação Brasileira de Bancos (Febraban) – www.febraban.org.br
Portal de informação do setor financeiro, relação de comissões técnicas, bancos
associados, além de notícias e publicações. Traz guia de tarifas e serviços bancários.

Federação Internacional de Associações e Instituições
de Bibliotecas – www.ifla.org
Fundada em 1927, a federação tem mais de 1.700 associados em 150 países.
Livros e artigos online, agenda de eventos e notícias da instituição. Em inglês.

Força Sindical – www.fsindical.org.br
Acesso à revista e ao jornal da Força. O portal oferece ainda links
para serviços do grupo sindical e do governo.

Organização Internacional do Trabalho (OIT) – www.oitbrasil.org.br
Notícias, central de informações, agenda, programas e atividades.
O portal oferece links para sites relacionados ao tema e a defesa do trabalho.

Sociedade Espanhola de Documentação e Informação
Científica – www.sedic.es
Notícias, artigos, links, eventos e material de divulgação da instituição.
Cursos e grupos de trabalho.
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Arquivo Edgard Leuenroth – www.ifch.unicamp.br/ael
Criado pela Universidade de Campinas (Unicamp), a partir da aquisição
da coleção pessoal do líder anarquista Edgard Leuenroth, é uma fonte de
pesquisa sobre a história do trabalho e do movimento operário no Brasil.

Biblioteca Apostólica Vaticana – http://bav.vatican.va
Principais títulos da biblioteca do Vaticano, história da instituição, acesso ao antigo
arquivo secreto de obras litúrgicas, museu, catálogos, entre outros serviços.

Biblioteca Barbosa Rodrigues – www.jbrj.gov.br
Mantida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a biblioteca conta com
aproximadamente 66 mil títulos para pesquisa sobre vegetação e ambiente.

Biblioteca Central – www.biblioteca.ufrgs.br
Localiza os livros das bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Comutação bibliográfica, normalização de documentos, consulta local
de documentos, entre outros serviços.

Biblioteca Central da Universidade de São Paulo (USP)
Ribeirão Preto – www.bcrp.pcarp.usp.br
Informações sobre o acervo da biblioteca e dados sobre o funcionamento
da instituição. Revistas eletrônicas, normas e teses, além de serviços e produtos.

Biblioteca da Universidade São Marcos – www.smarcos.br
A biblioteca da Universidade São Marcos possui um amplo catálogo online com
livros, teses, trabalhos de estudantes da instituição, CD-ROMs, mapas e vídeos.

Biblioteca dei Classici Italiani – www.classicitaliani.it
Literatura italiana, dos “duocento” aos “novecento”.

Biblioteca del Congreso – www.bcnbib.gov.ar
Item Expo Virtual mostra alguns tesouros dessa biblioteca Argentina.

Biblioteca Digital Andina – www.comunidadandina.org/bda
Cultura andina, línguas aborígenes, textos de escritores bolivianos,
colombianos, equatorianos, e peruanos.
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Biblioteca Digital de Obras Raras – www.obrasraras.usp.br
Livros completos digitalizados, como um de Lavoisier editado no século 19.
Acesso ao acervo, portal da USP, portal do conhecimento, projetos semelhantes
e relação das obras mais visitadas.

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – www.teses.usp.br
Textos integrais de teses e dissertações apresentadas na USP. Ícone de pesquisa,
procura por teses pessoais, propostas a serem defendidas e as últimas publicações.

Biblioteca do Congresso dos EUA – www.loc.gov
Considerada a maior e uma das melhores bibliotecas do mundo, é referência internacional.
O portal permite pesquisas no acervo, oferece exposições virtuais e outros serviços.

Biblioteca do Hospital do Câncer – http://www.inca.gov.br/
conteudo_view.asp?id=454
Acervo especializado em oncologia. Atendimento a profissionais, pesquisadores e
estudiosos das áreas de pesquisa básica, clínica terapêutica e ensino de oncologia,
com integração à Biblioteca do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer.

Biblioteca do Senado Federal – www.senado.gov.br/sf/biblioteca
Sistema de busca dos cerca de 150 mil títulos da biblioteca. Base de dados,
serviços, produtos, perguntas freqüentes, entre outros.

Biblioteca Electrónica Cristiana – www.multimedios.org
Teologia e humanidades vistas por religiosos. É possível ainda acessar temas
como economia, história, literatura, educação, artes e outros gêneros.

Biblioteca Mário de Andrade – www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/cultura/bma
Acervo, eventos e história da biblioteca localizada na Capital de São Paulo.
Informações sobre publicações, catálogo, programação, serviços e notícias.

Biblioteca Nacional – www.bn.br
A Fundação Biblioteca Nacional, ligada ao Ministério da Cultura, é o órgão
responsável pelo registro autoral de livros, poemas, contos, programas e músicas.
O site traz as normas para registro, catálogo de autores e formulários de registro.

Biblioteca Nacional de España – www.bne.es
Acesso ao catálogo de títulos, agenda de eventos, museu com exposições
virtuais, busca e serviços. Em espanhol.
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Biblioteca Nacional de Portugal – www.bn.pt
Apresenta páginas especiais com reproduções relacionadas a Eça de Queiroz
e a Giuseppe Verdi, entre outros.

Biblioteca Nacional de Maestros – www.me.gov.ar/bnm
Biblioteca argentina voltada para a comunidade educativa. Novidades,
recursos e links para as bibliotecas escolares e especializadas da Argentina.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma –
www.bncrm.librari.beniculturali.it
Expõe detalhes de obras antigas de seu catálogo.

Biblioteca Româneasca – http://biblior.net
Dados sobre autores da Romênia e textos na língua daquele país.

Biblioteca Virtual das Escolas Técnicas http://br.geocities.com/otimizacao
A proposta do site, coordenado pelo professor Antônio Augusto Covello,
do Centro Paula Souza, é ajudar as unidades de ensino a organizar os acervos
de suas bibliotecas. Oferece sugestões de atividades de incentivo à leitura,
relação de projetos e dinâmicas de leitura.

Biblioteca Virtual de Literatura – www.biblio.com.br
A biblioteca nasceu com a idéia de agrupar as grandes obras de nossa literatura
em um só local, permitindo a leitura de um livro completo, a cópia ou mesmo
a impressão, com a ajuda de um editor de textos.

Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo – www.bv.sp.gov.br
Disponibiliza base de dados relativa às demandas mais recorrentes do serviço
de informação do Governo do Estado, organizadas dentro de diversas categorias.
Programas e projetos governamentais, além de dicas de turismo dentro do Estado.

Biblioteca Virtual dos Direitos Humanos – www.direitoshumanos.usp.br
Fonte de pesquisa sobre Direitos Humanos, com textos aprovados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Internacional
do Trabalho (OIT) e Organização das Nações Unidas (ONU). Traz material
elaborado antes da criação da ONU, em 1948.

Biblioteca Virtual em Saúde – www.saudepublica.bvs.br
Revistas científicas e pesquisas sobre adolescência, ambiente e saúde.
Bioética, cursos a distância, desenvolvimento sustentável e saúde ambiental.
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – www.cervantesvirtual.com
Especializada em cultura hispânica. Catálogo geral, literatura brasileira,
língua, história, biblioteca americana, infantil, entre outros.

Biblioteca Virtual Revolucionária – www.geocities.com/autonomiabvr/
index.html
Além de trabalhos de autores clássicos como Karl Marx, Mikhail Bakunin e
Guy Debord, disponibiliza textos de várias correntes anticapitalistas modernas,
com destaque para grupos latino-americanos.

Biblioteca Virtual Universal – www.biblioteca.org.ar
Textos infanto-juvenis, literários e técnicos. Hemeroteca, arte, novidades.
Versões em francês, inglês e italiano.

Bibliotecas Virtuais do Sistema MCT/CNPq/Ibict – www.prossiga.br
Grande referência na área de bibliotecas virtuais, oferece estudos, pesquisas,
base de dados e informações sobre instituições e mercado de trabalho na área
de Ciência e Tecnologia.

Domínio Público – www.dominiopublico.gov.br
Biblioteca digital desenvolvida em software livre. Propõe o compartilhamento
de conhecimentos, oferecendo textos sobre temas variados, de autores
das mais diversas origens.

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil – www.cpdoc.fgv.br
Fonte de pesquisa, com ênfase no período republicano. Além de textos
dos pesquisadores do CPDOC, o portal oferece gravações com entrevistas
de personagens históricos, como os ex-presidentes Getúlio Vargas,
Juscelino Kubitschek e João Goulart.

GT Bibliotecas Virtuais – www.cgi.br/gt/gtbv/bibliotecas
Guia das bibliotecas brasileiras presentes na internet.
Também traz links para bibliotecas virtuais de outros países.

SciELO – www.scielo.br
Biblioteca eletrônica com periódicos científicos brasileiros.
Autores, reportagens e notícias.
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A boa (e a má) educação – http://blog.estadao.com.br/blog/renata
Renata Cafardo, jornalista do Estadão especializada em educação,
escreve sobre os ensinos Fundamental, Médio, superior, entre outros assuntos.

Agronegócios Fatec Rio Preto – www.agrofatecrp.blogspot.com
Blog da Fatec de São José de Rio Preto que traz notícias, discussões,
eventos, atividades acadêmicas, tudo relacionado ao agronegócio.

Blog do Acessa – blog.acessasp.sp.gov.br
Oferece informações sobre o programa, dicas para usuários e monitores,
além do catálogo com mais de 400 postos públicos de acesso à internet.

Ciência em Dia – http://cienciaemdia.folha.blog.uol.com.br
Blog sobre ciência e política escrito pelo jornalista Marcelo Leite, autor da coluna
Ciência em Dia no caderno Mais da Folha de São Paulo.

Circuito Integrado – http://circuitointegrado.folha.blog.uol.com.br
Extensão da cobertura dos mundos da tecnologia e da internet publicada
semanalmente no caderno Informática da Folha de São Paulo, é produzido
pelo editor Rodolfo Lucena e pelos repórteres Gustavo Villas Boas,
Daniela Arrais e Rafael Capanema além de diversos colaboradores.

Educação à Brasileira – http://oglobo.globo.com/blogs/educacao
Demétrio Weber, do jornal O Globo, traz notícias e comentários sobre educação.

English Experts – www.englishexperts.com.br
A proposta do blog é ser um guia para quem estuda inglês por conta própria
por meio da internet. Um grupo de colaboradores oferece artigos, exercícios
e diversas dicas para auxiliar o aprendizado.
 
Etec de Carapicuíba – eteccarapicuiba.blogspot.com
Traz notícias sobre eventos e projetos, fotos e dicas de cursos, entre outros assuntos.
 
Etec de Lins – www.rodrigopagano.blogspot.com
A página traz notícias sobre eventos, projetos e outras atividades desenvolvidas
por alunos e professores da Etec de Lins.
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Etec Prof. José Sant’Ana de Castro
(Cruzeiro) – etecprofjosesantanadecastro.blogspot.com
Pelo blog é possível acompanhar notícias, agenda, processos seletivos e outras
informações de interesse dos estudantes, professores e servidores da unidade.

Fatec Capão Bonito – fateccb.criarumblog.com
O blog foi criado para fomentar a troca conhecimentos e ajudar o crescimento
de alunos e professores no campo tecnológico, profissional e pessoal, além de
incentivar a interação entre estudantes, administração da unidade e comunidade.

Folha Online Blogs – http://www1.folha.uol.com.br/folha/blogs
Relação de blogs de colunistas e jornalistas da Folha de São Paulo.

Info Etec – nilzebenhami.blogspot.com
A professora de Informática, Nilze Benhami, da Etec Tenente Aviador Gustavo Klug,
de Pirassununga, publica em seu blog artigos sobre carreiras, novidades do mundo
digital, curiosidades, dicas para software, hardware, segurança e entretenimento.
 
Mário Hanada – professormariohanada.blogspot.com
Professor de matemática da Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz, de Araraquara,
Hanada disponibiliza em sua página pessoal resoluções de exercícios, vídeos
educativos e dicas de como estudar.
 
Matemática – www.matematicaetecapc.wordpress.com
O blog de Roberta Leoni, professora de matemática da Etec Antonio de Pádua Cardoso,
de Batatais, oferece orientações e exercícios para reforço do aprendizado em sala de aula.

Professor... É isso mesmo? – omsemossie.blogspot.com
Página pessoal do professor da Fatec de São Caetano do Sul, Alan Carvalho, que traz
debates, notícias e diversos temas relacionados à educação e ao dia-a-dia do docente.

Renato Cruz – http://blog.estadao.com.br/blog/cruz
Repórter do Estadão comenta novidades e notícias sobre o mercado da tecnologia.

Sou Tecnólogo – www.soutecnologo.com.br
Espaço virtual para debate sobre a formação e o universo dos tecnólogos.

Sustentabilidade – http://blog.estadao.com.br/blog/vialli
Produzido por Andrea Vialli, jornalista com especialização em sustentabilidade
pela Schumacher College, do Reino Unido.
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Daad – Intercâmbio Acadêmico Brasil-Alemanha – http://rio.daad.de
Informações sobre bolsas de estudo (em diversas áreas e instituições alemãs),
dicas de locais para estudo da língua alemã e prazos para participar da seleção
de bolsistas e vagas de estágio.

Embaixada da Itália – www.murst.it
Bolsas para especialização e doutorado em diversas áreas.
Versões em Inglês, Espanhol e Mandarim.

Fundação Estudar – www.estudar.org.br
Informações sobre bolsas para graduação em Administração e Economia
(Brasil), MBA nos EUA e Europa, e mestrado em Direito Comercial e Societário
e Administração Pública (ou Política Pública) nos EUA.

Fundação Ford – www.programabolsa.org.br
Bolsas para mestrado e doutorado, no Brasil e no exterior, nas áreas de geração
de recursos e desenvolvimento comunitário, educação, mídia, artes e cultura,
paz e justiça social.

Guggenheim Memorial Foundation – www.gf.org
Bolsas para pesquisa e criação artística para intelectuais e artistas
de todos os países. O site possui versão em português.

Instituto Camões – www.instituto-camoes.pt
O Instituto Camões, em Lisboa, oferece bolsas de estudo para mestrado,
doutorado e cursos de especialização voltados para o estudo da língua
e da cultura portuguesa.

Nuffic – www.nuffic.nl
Bolsas para cursos de pós-graduação nas áreas de humanas,
exatas e biológicas, em universidades holandesas.
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A-9 – www.a9.com
Permite realizar buscas em mais de 1.200 livros cadastrados em seu acervo,
localizando citações nas páginas dos livros.

Alta Vista – www.altavista.com
Localiza MP3, vídeos, imagens, além de materiais em outras línguas
e os endereços da internet. Tem serviço de tradução de textos.

Busca-me – www.busca-me.com.br
Links para sites de compras, educação, de organizações governamentais,
notícias, saúde e outros. Oferece também informações sobre o tempo, catálogo
de listas telefônicas e serviço de tradução.

Cadê? – www.cade.com.br
Ligado ao sistema Yahoo, permite busca de notícias, esporte, moda,
entre outros, além de pesquisas por idioma e outros serviços.

IG Buscas – www.igbusca.com.br
O portal é organizado em diversas categorias, como esporte, cultura,
educação, informática e economia, entre outras.

Google – www.google.com.br
Recurso de pesquisa avançada, que permite a busca a partir de inclusão e exclusão
de palavras ou a partir de expressões, palavras chave e frases. Procura por imagens,
mapas, notícias e vídeos, entre outros.

Libweb – http://lists.webjunction.org/libweb
Mais de seis mil links para portais de 115 países.

MSN – www.msn.com.br
Links para compras e bate-papo. Canais de informática, imóveis, emprego,
entretenimento, esporte, notícias, entre outros.

UOL Busca – www.busca.uol.com.br
Oferece opções de pesquisa a partir de palavras-chave, expressões e/ou
combinações de palavras. Acesso a imagens, vídeos, notícias, entre outros serviços.
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CENTRO PAULA SOUZA
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza –
www.centropaulasouza.sp.gov.br
Informações institucionais, noticiário, clipping diário, relação de escolas e faculdades,
cursos, projetos pedagógicos, Vestibular, Vestibulinho, pós-graduação, qualificação
básica, eventos, agenda, licitações, entre outros.

Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) – por ordem alfabética de municípios

• Etec Eng. Herval Bellusci (Adamantina) – www.escolaagricolaadamantina.com.br
• Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente (Adamantina) – www.escolaeudecio.com.br
• Etec Polivalente (Americana) – www.etecpa.com.br
• Etec João Belarmino (Amparo) – www.jbelarmino.uli.com.br
• Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz (Araraquara) – www.industrialararaquara.com.br
• Etec Pref. Alberto Feres (Araras) – www.albertoferes.com.br
• Etec Pedro D’Arcádia Neto (Assis) – www.femanet.com.br/eteassis
• Etec de Avaré – www.eteavare.com.br
• Etec Cel. Raphael Brandão (Barretos) – www.etebarretos.com.br
• Etec Comendador João Rays (Barra Bonita) – www.etecbarrabonita.com.br
• Etec Antonio de Pádua Cardoso (Batatais) – www.eteapc.com.br
• Etec Rodrigues Abreu (Bauru) – www.etebauru.wordpress.com
• Etec Astor de Matos Carvalho (Cabrália Paulista) – www.etecabralia.com.br
• Etec Bento Quirino (Campinas) – www.etecbentoquirino.com.br
• Etec Conselheiro Antônio Prado (Campinas) – http://www.etecap.hpg.com.br
• Etec de Carapicuíba – www.eteccarapicuiba.com.br
• Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima (Casa Branca) – www.industrialcb.com.br
• Etec Elias Nechar (Catanduva) – www.eliasnechar.com.br
• Etec Pref. José Esteves (Cerqueira César) – www.etecerqueira.com.br
• Etec Prof. José Sant’ana de Castro (Cruzeiro) – www.etesantanadecastro.xpg.com.br
• Etec de Diadema – www.etecdiadema.com
• Etec Profa. Carmelina Barbosa (Dracena) – http://etedracena.rg3.net
• Etec Dr. Carolino da Motta e Silva (Espírito Santo do Pinhal) – www.etepinhal.com.br
• Etec de Fernandópolis – www.etecfernandopolis.com.br
• Etec Dr. Emilio Hernandez Aguilar – (Franco da Rocha) – www.etecfran.com.br
• Etec Monsenhor Antonio Magliano (Garça) – www.etecmam.com.br
• Etec Prof. Alfredo de Barros Santos (Guaratinguetá) – www.eteabs.com.br
• Etec Alberto Santos Dumont (Guarujá) – http://www.etesantosdumont.cjb.net
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• Etec Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros (Iguape) – http://etenarciso.sites.uol.com.br
• Etec de Ilha Solteira – www.eteilhasolteira.com.br
• Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho (Ipaussu) – www.etecipaussu.com.br
• Etec de Itanhaém – www.eteitanhaem.com.br
• Etec Rosa Perrone Scavone (Itatiba) – www.rosaperrone.com.br
• Etec Martinho Di Ciero (Itu) – www.etemartinhodiciero.com
• Etec Cônego José Bento (Jacareí) – www.etecjbento.com.br
• Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho (Jales) – www.etejales.com.br
• Etec Joaquim Ferreira do Amaral (Jaú) – www.etejau.com.br
• Etec Prof. Urias Ferreira (Jaú) – http://escolaagricoladejau.vilabol.uol.com.br
• Etec Vasco Antonio Venchiarutti (Jundiaí) – www.etevav.com.br
• Etec Deputado Salim Sedeh (Leme) – www.eteleme.com.br
• Etec Trajano Camargo (Limeira) – www.trajanocamargo.com.br
• Etec Antonio Devisate (Marília) – www.antoniodevisate.hpg.com.br
• Etec Sylvio de Mattos Carvalho (Matão) – www.etematao.com.br
• Etec de Mauá – www.etemaua.com.br
• Etec Laurindo Alves de Queiroz (Miguelópolis) – www.etemiguelopolis.com.br
• Etec Prof. Matheus Leite de Abreu (Mirassol) – www.escolaagricola.com.br
• Etec Francisco Garcia (Mococa) – www.etefgarcia.com.br
• Etec João Baptista de Lima Figueiredo (Mococa) – www.eletro.g12.br
• Etec Presidente Vargas (Mogi das Cruzes) – www.etecpvargas.com.br
• Etec Pedro Ferreira Alves (Mogi Mirim) – www.pfalves.com.br
• Etec Adolpho Berezin (Mongaguá) – www.eteab.com.br
• Etec Padre José Nunes Dias (Monte Aprazível) – www.escolaagricolamonte.com.br
• Etec Prof. Alcídio de Souza Prado (Orlândia) – www.etealcidio.com.br
• Etec Jacinto Ferreira de Sá (Ourinhos) – www.eteourinhos.com.br
• Etec João Jorge Geraissate (Penápolis) – http://www.colegioagricola.com.br
• Etec João Gomes de Araújo (Pindamonhangaba) – www.etejga.com.br
• Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa (Piracicaba) – www.etepiracicaba.org.br
• Etec Tenente Aviador Gustavo Klug (Pirassununga) – www.etecpirassununga.com.br
• Etec Presidente Venscelau – www.etepv.com.br
• Etec Dr. Luiz César Couto (Quatá) – www.etecquata.com.br
• Etec Deputado Francisco Franco (Rancharia) – www.eterancharia.com.br
• Etec José Martimiano da Silva (Ribeirão Preto) – www.industrialrp.com.br
• Etec Prof. Armando Bayeux da Silva (Rio Claro) – www.etebayeux.com.br
• Etec Dr. José Coury (Rio das Pedras) – http://ej-coury.vilabol.uol.com.br/drjc.html
• Etec José Dagnoni (Santa Bárbara d’Oeste) – www.etecjosedagnoni.com.br
• Etec Orlando Quagliato (Santa Cruz) – www.etesantacruz.com.br
• Etec Profa. Ermelinda Giannini Teixeira (Santana de Parnaíba) – www.etecermelinda.com.br
• Etec Lauro Gomes (São Bernardo do Campo) – www.etelg.com.br
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• Etec Jorge Street (São Caetano do Sul) – www.jorgestreet.com.br
• Etec Paulino Botelho (São Carlos) – www.etepb.com.br
• Etec Pedro Badran (São Joaquim da Barra) – www.etepedrobadran.cjb.net
• Etec Philadelpho Gouvêa Netto (São José do Rio Preto) – www.philadelpho.com.br
• Etec de São José dos Campos – www.etecsjc.com.br
• Etec Albert Einstein (São Paulo) – www.etealberteinstein.com
• Etec Carlos de Campos (São Paulo) – www.etecarlosdecampos.com.br
• Etec Cidade Tiradentes (São Paulo) – www.etectiradentes.com.br
• Etec de Artes (São Paulo) – www.etecdeartes.com.br
• Etec de Guaianazes (São Paulo) – http://etecdeguaianazes.com.br
• Etec de Itaquera (São Paulo) – etecitaquera.com.br
• Etec de Santo Amaro (São Paulo) – www.etecsta.com.br
• Etec Getúlio Vargas (São Paulo) – www.etegv.com
• Etec Guaracy Silveira (São Paulo) – www.eteguaracy.com.br
• Etec José Rocha Mendes (São Paulo) – www.etejoserochamendes.com.br
• Etec Martin Luther King (São Paulo) – www.etecmlk.com
• Etec Prof. Aprígio Gonzaga (São Paulo) – www.etecaprigio.com.br
• Etec Prof. Basilides de Godoy (São Paulo) – www.basilides.com.br
• Etec Prof. Camargo Aranha (São Paulo) – www.etecamargoaranha.com.br
• Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira (São Paulo) – www.etechoracio.com.br
• Etec São Paulo (São Paulo) – www.etesaopaulo.com.br
• Etec Zona Leste (São Paulo) – www.ctzl.edu.br
• Etec Zona Sul (São Paulo) – www.etezonasul.com.br
• Etec de São Roque – www.etesaoroque.com.br
• Etec de São Sebastião – www.etecss.com.br
• Etec Fernando Prestes (Sorocaba) – www.etefernandoprestes.com.br
• Etec Rubens de Faria e Souza (Sorocaba) – www.eterfs.com.br
• Etec Dr. Adail Nunes da Silva (Taquaritinga) – www.etedans.com.br
• Etec Sales Gomes (Tatuí) – www.sallesgomes.com.br
• Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin (Taubaté) – www.etetaubate.com.br
• Etec Prof. Massuyuki Kawano (Tupã) – www.etectupa.com.br
• Etec Paulo Guerreiro Franco (Vera Cruz) – www.eteveracruz.com.br
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Faculdades de Tecnologia (Fatecs) – por ordem alfabética de municípios

• Fatec Americana – www.fatec.br
• Fatec Botucatu – www.fatecbt.edu.br
• Fatec Franca – www.fatecfranca.edu.br
• Fatec Garça – www.fatecgarca.edu.br
• Fatec Guaratinguetá – www.fatecguaratingueta.edu.br
• Fatec Guarulhos – www.fatecguarulhos.edu.br
• Fatec Indaiatuba – www.fatecid.com.br
• Fatec Jahu (Jaú) – www.fatecjahu.edu.br
• Fatec Jundiaí – www.fatecjd.edu.br
• Fatec Marília – www.fatecmarilia.edu.br
• Fatec Mauá – www.fatecmaua.com.br
• Fatec Mogi Mirim – www.fatecmm.edu.br
• Fatec Ourinhos – www.fatecourinhos.edu.br
• Fatec Praia Grande – www.fatecpg.com.br
• Fatec Presidente Prudente – www.fatecpp.edu.br
• Fatec Santo André – www.fatecsantoandre.com.br
• Fatec Baixada Santista (Santos) – www.fatecbs.edu.br
• Fatec São Bernardo do Campo – www.fatecsbc.edu.br
• Fatec São Caetano do Sul – www.fatecsaocaetano.edu.br
• Fatec São José do Rio Preto – www.fatecriopreto.edu.br
• Fatec São José dos Campos – www.fatecsjc.edu.br
• Fatec São Paulo – www.fatecsp.br
• Fatec Zona Leste – www.ctzl.edu.br
• Fatec Zona Sul – www.fateczonasul.edu.br
• Fatec Sorocaba – www.fatecsorocaba.edu.br
• Fatec Taquaritinga – www.fatectq.com.br
• Fatec Tatuí – www.fatectatui.edu.br
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Academia Brasileira de Letras – www.academia.org.br
História da academia, biografias de seus integrantes, programação cultural,
agendamento de visitas, livraria virtual, sites da ABL sobre os acadêmicos Machado
de Assis e Euclides da Cunha. Também disponibiliza, entre outras publicações,
as coleções de Afrânio Peixoto, de Austregésilo de Athayde e de outros autores.

Adoro Física – www.adorofisica.com.br
Informações sobre a física aplicada ao cotidiano, seção de auxílio
a pesquisas escolares. Salas de bate-papo, biblioteca, jornais, revistas
e informações sobre vestibulares.

Algo sobre Vestibular – www.algosobre.com.br
Guia sobre vestibular e dicas de redação. Seleção de músicas cifradas,
contos e poemas, além de notícias e canais de comunicação com professores.

Almanaque da Folha – http://almanaque.folha.uol.com.br
O internauta pode ter acesso a textos publicados desde a década de 1920
na Folha de são Paulo. As pesquisas podem ser feitas por assunto, autor ou
por cadernos como “Cotidiano”, “Ilustrada”, “Dinheiro”, entre outros.

As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa – www.idph.net/conteudos/
ebooks/dict.pdf
Texto em PDF que contém as palavras mais encontradas em textos
em inglês com seu significado em português.

BBC Learning English – www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
Permite ouvir programas produzidos para o aprendizado de inglês.

Brasil Escola – www.brasilescola.com
Artigos, biografias e textos diversos sobre as disciplinas dos ensinos
Fundamental e Médio. Dicas sobre vestibular e estágios.

Bússola Escolar – www.bussolaescolar.com.br
Para pesquisas sobre cultura afrobrasileira, indígena, vestibular, voluntariado, artes
plásticas, além de disciplinas escolares como português, geografia e matemática.
Disponibiliza tradutor digital.
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Cultvox – http://cultvox.uol.com.br/inicio.asp
Seleção de livros eletrônicos gratuitos e para compra em várias áreas,
como administração, agronomia, tecnologia, matemática e educação.

Design Gráfico – www.designgrafico.art.br
Comunidades, grupos de discussão, biblioteca virtual, galeria de quadrinhos,
arquivos diversos e informações sobre a área.

Dez em tudo – www.10emtudo.com.br
Fonte de pesquisa para estudantes. Artigos sobre vários temas, resoluções de provas
e resumos de obras literárias. Apostilas e provas de vestibulares anteriores.

Eaprender – www.eaprender.com.br
Tira dúvidas sobre educação, alunos e escolas. Traz dicas sobre Enem e vestibular,
legislação escolar, artigos, além de infoteca e oficinas online.

Educacional – www.educacional.com.br
Notícias sobre educação, artigos, entrevistas e pesquisas. Jogos educativos,
conteúdo para educadores e diretores de instituições de ensino.
Acesso a almanaque e ferramentas acadêmicas.

Encyclopedia – www.encyclopedia.com
Acervo com mais de 32 milhões de documentos (artigos, ensaios e outras fontes)
sobre diversos assuntos e temas, elaborados ao longo de 20 anos. Em inglês.

Escolaon – www.escolaon.w3.to
Portal de apoio a educadores oferece fórum, bate-papo, links, cursos online e
informações sobre projetos educacionais. Download de programas e apostilas,
exercícios de várias disciplinas e notícias.

Escol@24horas – www.escola24h.com.br
Entrevistas, artigos, aulas online e outros serviços. Parte do conteúdo é restrito para assinantes.

Escola de Professor – www.escoladeprofessor.com.br
O portal oferece cursos pagos de formação continuada a educadores. As aulas podem
ser acompanhadas por meio de salas de bate-papo, fóruns e grupos de discussão.

Escola Interativa – www.escolainterativa.com.br
Dedicado a professores e estudantes, o portal fornece artigos, reportagens
e notícias sobre educação. Parte do conteúdo é restrita a usuários cadastrados.
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Escolanet – www.escolanet.com.br
Portal de educação continuada e a distância, com várias opções de cursos voltados
para educadores. Sala de leitura e informações sobre conceitos de gestão educacional.

E-curso – www.ecurso.com.br
Cursos para educadores interessados em começar a estudar informática
ou ampliar seus conhecimentos na área. Certificação da Microsoft.

Física.net – www.fisica.net
Explicações sobre os mais fundamentos da disciplina até física quântica e nuclear.
Exercícios, dicas de livros, agenda de eventos e vestibulares.

Gramática Online – www.gramaticaonline.com.br
Dicas sobre a língua portuguesa, fóruns, análise de vestibulares e artigos sobre
erros ortográficos na imprensa. Opinião, análise de texto e pegadinha gramatical.

Instituto Fernando Henrique Cardoso – www.ifhc.org.br
Documentos textuais, bibliográficos e museológicos. O objetivo do instituto
é organizar, conservar e dar acesso público a um acervo de materiais relativos
à vida do ex-presidente da República.

Klickeducação – www.klickeducacao.com.br
Biblioteca, links, dicas de estudo. Multimídia, enciclopédia viva, klickescritores,
mundo game e cultura brasileira. Para ter acesso a todo o conteúdo do portal
é necessário se cadastrar.

Língua Brasil – www.linguabrasil.com.br
Patrocinado pelo Instituto Euclides da Cunha, o portal tira dúvidas sobre língua
portuguesa, traz grupos de discussão e mural de consultas sobre o tema.

Matemática – www.matematica.com.br
Voltado para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, traz análise
de vestibulares, dicas de estudo, livros e tira-dúvidas. Conteúdo com
acesso mediante cadastramento gratuito.

Nossa Língua Portuguesa – www.tvcultura.com.br/aloescola/
linguaportuguesa
Elaborado pelo professor Pasquale Cipro Neto, traz explicações
e tira dúvidas sobre vários aspectos da língua portuguesa,
como ortografia, morfologia e sintaxe.
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Nota 10 – www.nota10.com.br
Conteúdo jornalístico (artigos e notícias) sobre Educação.
Informações sobre lançamentos editoriais na área e links educacionais.

Pesquisa Escolar – www.pesquisaescolar.com.br
Além da pesquisa em várias áreas do conhecimento, que pode ser feita por
palavra-chave e em diversos idiomas, ainda oferece links, salas de bate-papo,
grupos de discussão e outros recursos de navegação.

Portal Brasileiro de Filosofia – www.filosofia.pro.br
Grupos de discussão, seleção de artigos, notícias e resenhas de livros
(nacionais e estrangeiros) sobre filosofia.

Portal da Língua Portuguesa – www.portaldalinguaportuguesa.org
É um arquivo organizado de recursos linguísticos. Pretende ser orientado tanto
para o público em geral como para a comunidade científica, servindo de apoio
a quem trabalha com a língua portuguesa e a todos os que têm interesse ou
dúvidas sobre o seu funcionamento. Todo o conteúdo é de livre acesso
e está em constante desenvolvimento.

Portal Matemático – www.portalmatematico.com.br
Oferece testes, material e dicas de estudo, exercícios, biografias de matemáticos
e artigos sobre conceitos matemáticos.

Química – www.cdcc.sc.usp.br/quimica
Fonte de estudo, artigos, links, e testes. Fundamentos teóricos, experimentos
e materiais de laboratórios. Galeria de cientistas e tabela periódica.

Química e Derivados – www.quimica.com.br
Artigos, entrevistas e notícias relacionadas ao assunto.
A seção “Acadêmicos” traz estudos produzidos por estudantes e pesquisadores.

Rede Pitágoras – www.redepitagoras.com.br
Além de serviços destinados a escolas cadastradas (clipping cultural,
cursos e eventos), oferece acesso a artigos, notícias e ensaios sobre Educação.

Saber – www.saber.usp.br
Portal para divulgar a produção intelectual da Universidade de São Paulo (USP).
Contêm artigos, ensaios, dissertações e links para a universidade e para a Edusp
(editora da instituição).
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ScienceNet – www.sciencenet.com.br
Reportagens sobre desenvolvimento científico, vídeos e artigos científicos.
Agenda de eventos, notícias da ciência e arquivo para consulta.

Script Fácil – www.scriptfacil.com
Scripts (códigos de programação) prontos e personalizados.
Tutoriais, apostilas de informática e downloads. Tudo gratuito.

Só Matemática – www.somatematica.com.br
Informações sobre Matemática voltadas principalmente a estudantes,
seção de entretenimento com salas de bate-papo, jogos e brincadeiras
que tornam mais divertido o aprendizado.

Terra – Educação – www.terra.com.br/educacao
Página voltada para estudantes, dividida por disciplinas. Cada seção contém
artigos, estudos, ensaios e outros recursos, além de informações sobre a área.

Tucows – www.tucows.com
Programas para download ou para teste gratuito por período limitado.

Uol Educação – http://educacao.uol.com.br
Conteúdo dos ensinos Fundamental, Médio e Superior, dicionários,
tradutor, grupos de discussão, testes e simulados.

Vestibular 1 – www.vestibular1.com.br
Informações sobre vestibular (calendários, resumos, guia de faculdades e cursinhos),
seção sobre carreiras profissionais e mercado de trabalho.
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Agência Latino-americana de Informações (Alainet) – www.alainet.org
Conexões com sites sobre a América Latina, notícias sobre movimentos sociais
e sobre violações aos direitos humanos. Versões em inglês e em espanhol.

Anistia Internacional (AI) – www.br.amnesty.org
Notícias, mapas, banco de dados, pesquisas e campanhas em prol de pessoas
que tiveram seus direitos negados ou estão em situação de risco. Pelo site é possível
tornar-se integrante da organização e participar de campanhas mundiais.

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos – www.direitoshumanos.usp.br
Site da Universidade de São Paulo oferece farto material a respeito de questões ligadas
ao tema, inclusive o texto original da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
assinada na Assembléia Geral das Nações Unidas, 10 de dezembro de 1948.

Conselho Indigenista Missionário (Cimi) – www.cimi.org.br
Informações sobre fóruns sociais, estatuto da política indigenista,
artigos, assessoria jurídica e sistema de busca.

DHnet – www.dhnet.org.br
O site traz links para diversas redes de defesa dos direitos humanos,
além de notícias, fórum, dicionários, enquetes e serviços.

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
(FNPETI) – www.fnpeti.org.br
Resultados de Pesquisa Ibope de Opinião Pública e de outros estudos
sobre o assunto. Também disponibiliza dados sobre a atuação do Fórum
Nacional e dos fóruns estaduais, além de contatos da rede de parceiros
no combate ao trabalho infantil.

Fundação Nacional do Índio (Funai) – www.funai.gov.br
Notícias da Funai, andamento de licitações e legislação que rege a instituição.
Reportagens e agenda de eventos sobre a cultura indígena.

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) – www.unicef.org.br
Pelo portal é possível fazer doações, participar de fóruns de discussão,
comprar produtos na loja virtual e conhecer as publicações da organização.
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Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH) – www.mndh.org.br
Informações institucionais e notícias sobre as ações, campanhas, projetos,
pesquisas e estudos desenvolvidos pelo MNDH.

Rede Social – www.social.org.br
Artigos, cartilhas em português, espanhol e inglês,
relatórios sobre direitos humanos no Brasil nos últimos quatro anos,
manifestos, denúncias e links para outras instituições.

Secretaria Especial dos Direitos Humanos – www.direitoshumanos.gov.br
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR)
atua na articulação e implementação de Políticas Públicas voltadas para a proteção
e promoção dos direitos humanos. O site dá acesso aos programas desenvolvidos
pela Secretaria e a textos sobre temas como erradicação do trabalho escravo
e mortos e desaparecidos políticos.

SOS Corpo – www.soscorpo.org.br
Instituto Feminista para a Democracia. Voltado para o público feminino,
dá informação sobre a violência física e moral contra a mulher.



4 9

4 9

Guia da internet  •  2010

ED
ITO

RA
S

EDITORAS
Abril – www.abril.com.br
Notícias, entretenimento, informações sobre publicações da editora,
links para promoções, previsão do tempo, vídeos, enquetes e outros serviços.

Ática – www.atica.com.br
Informações sobre lançamentos da editora, especializada em livros educativos,
paradidáticos e infanto-juvenis. Entrevistas e artigos.

Companhia das Letras – www.companhiadasletras.com.br
Catálogo de publicações e serviço de compras online. Resenhas, trechos de livros,
informações sobre autores e obras da editora.

Edições Loyola – www.loyola.com.br
Livraria, agenda, Loyola multimídia, histórico e outros serviços.

Editora Érica – www.editoraerica.com.br
Especializada na publicação e distribuição de livros técnicos em diversas
áreas, como eletrônica, informática, mecânica, robótica e saúde, entre outras.
O site dá acesso ao catálogo completo da editora, cadastro de técnicos e
professores, além de loja virtual.

Editora Fundação Perseu Abramo – www.fpabramo.org.br
Reportagens sobre a Fundação, publicações, textos políticos, entre outros.
O portal também disponibiliza acervo de diversos títulos online.

Editora Globo – http://edglobo.globo.com
Publicações, galeria de fotos, destaques do mês e revistas da editora.
Parte do conteúdo é restrita a assinantes.

Melhoramentos – www.melhoramentos.com.br
Informações sobre publicações e serviço de vendas online.
Lançamentos, os mais vendidos, livros em produção e projetos especiais.

Moderna – www.moderna.com.br
Catálogo da editora, artigos, reportagens e notícias.
Eventos, endereços e informações sobre a empresa.
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Nova Fronteira – www.novafronteira.com.br
Lista de publicações da editora, reportagens e loja virtual.
Destaque para coleção de livros de arte.

Papirus – www.papirus.com.br
Catálogo, lançamentos, promoções e loja virtual.

Record – www.record.com.br
Catálogo que inclui as editoras Nova Era, Civilização Brasileira,
Difel, José Olympio Editora e Rosa dos Tempos.

Rocco – www.rocco.com.br
Lançamentos e catálogo. A editora já publicou autores consagrados
por prêmios como o Nobel, o Pulitzer, o Booker Prize e o Jabuti.

Sextante – www.sextante.com.br
Editora especializada em livros de autoajuda, com títulos que vão
do desenvolvimento espiritual à descoberta da vocação profissional.

Vozes – www.editoravozes.com.br
Acesso ao catálogo completo da editora, lançamentos, serviços de busca
de livros e outros produtos (por título ou autor), loja virtual e promoções.
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Acessibilidade Brasil – www.acessobrasil.org.br
Dicas de cursos para pessoas portadoras de necessidades especiais,
entrevistas, artigos e matérias sobre o assunto.

Acessibilidade.Net – www.acessibilidade.net
Conteúdos para facilitar o acesso de portadores de deficiência.
Conversão de texto para braille e comunicação por meio da íris.

Alan Carvalho – www.alancarvalho.com.br
Especializado em desenvolvimento web, o site do professor Alan Carvalho,
da Fatec de São Caetano do Sul, disponibiliza artigos, downloads, análises
de livros e lista de publicações próprias.

AprendaKi – www.aprendaki.com.br
O portal traz relação de cursos nos níveis médio e superior, nas mais variadas áreas.
Vídeos, artigos, entrevistas, notícias, entre outros conteúdos.

Aprendiz – www.aprendiz.org.br
Portal jornalístico, atualizado diariamente e de conteúdo aberto, que trata de
educação, cidadania e trabalho, faz parte das ações da organização não-governamental
Cidade Escola Aprendiz, em São Paulo. O site fornece um guia de empregos que,
além de divulgar vagas, traz análises e dicas de especialistas sobre mercado de
trabalho, primeiro emprego e intercâmbio, entre outras informações.

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – www.abmes.org.br
Agrega instituições de ensino superior e mantenedoras. Traz links para a legislação
referente ao ensino superior, textos e documentos.

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – www.abt-br.org.br
Notícias, artigos e links para diversos sites de conteúdo escolar.
Biblioteca, arquivo de notícias, debates e fóruns.

Associação do Jovem Aprendiz (AJA) – www.aja.org.br
Divulga projetos da instituição, que promove programas de geração de emprego
para profissionais, com atenção especial para pessoas com necessidades especiais.
Conteúdo disponível em inglês.
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Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e
Extensão – www.cogeae.pucsp.br
Informações sobre os cursos da Cogeae, órgão ligado à Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), que oferece cursos de extensão, especialização,
além de cursos a distância.

Education World – http://www.education-world.com
Reúne material multimídia, pedagógico e instrumental para o complemento
dos estudos em diversas áreas do conhecimento. Fornece também orientação
e treinamento para educadores e professores. Em Inglês.

Edunexo – www.edunexo.com
Desenvolvido para empresas e instituições de ensino, fornece serviços
de consultoria e de readequação tecnológica. Em espanhol.

Ensino.net – www.ensino.net
Proposta de atualização acadêmica e profissional para estudantes e educadores.
Oferece orientações sobre gestão escolar e oficinas pedagógicas, além de notícias,
reportagens, artigos, eventos e entretenimento.

Escola do Futuro – http://www.futuro.usp.br
Projetos, biblioteca virtual, centro de capacitação, produção científica e notícias.
Traz todo o histórico do laboratório interdisciplinar da USP que investiga
a atuação das novas tecnologias de comunicação.

Eschola.com – www.eschola.com
Oferece cursinho pré-vestibular a distância para alunos do Ensino Médio.

Escreva Seu Livro – www.escrevaseulivro.com.br
Ajuda para os novos autores que enfrentam dificuldades em negociar
com editoras a publicação de seus livros. Explica, entre outras coisas,
como apresentar originais a uma editora.

Estude no Exterior – www.estudenoexterior.com
Dicas, informações sobre cursos em outros países (idiomas, graduação, pós-graduação
e outros), notícias e entrevistas com estudantes que viveram essa experiência.

Inglês Online – www.inglesonline.com.br
Traz dicas, exercícios, guia de sites, dicionários, textos e vídeos,
para apoio pedagógico a quem aprende ou ensina inglês.
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Intercâmbio Cultural – www.intercambiocultural.com.br
Informações sobre cursos de inglês em Toronto, Vancouver, Montreal, e outras
cidades no Canadá, além de dicas para realizar um bom intercâmbio no exterior.

Mandarino – www.mandarino.pro.br
Site do professor Marco Antonio Mandarino, da Etec Jorge Street, de São
Caetano do Sul. Especialista em informática, Mandarino disponibiliza no portal
links para diversos cursos online, como Redes de Computadores e Wireless.

Pece – www.pece.org.br
Site do Programa de Educação Continuada da Engenharia Politécnica/USP,
que oferece cursos de especialização, atualização, MBA e cursos a distância,
além de serviços online para alunos.

Pedagogia Online – www.pedagogiaemfoco.pro.br
Informações sobre educação para mulheres, administração escolar, avaliação
de rendimento, avaliação institucional e outros temas. Educação em Cuba,
estrutura do ensino, história da educação brasileira, entre outros.

Planeta Educação – www.planetaeducacao.com.br
Voltado para educadores, alunos e pais. Além de artigos, traz colunas sobre
diversos assuntos, exames e simulados. Dicas de português e de inglês,
vestibular, ecologia, comportamento.

Portal Domínio Público – www.dominiopublico.gov.br
Biblioteca digital do governo federal. Disponibiliza acervos de obras literárias,
artísticas e científicas que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.

Portal do Professor – http://portaldoprofessor.mec.gov.br
Iniciativa de institutos, fundações e empresas, o portal promove convergência
entre empregadores e formadores para colocação do jovem no mercado de trabalho.

Professor Garcia – www.professorgarcia.hpg.com.br
Antonio Carlos Garcia, professor de matemática da Etec Antonio de Pádua Cardoso,
de Batatais, disponibiliza em seu site biografias de matemáticos de A a Z,
além de atividades e orientações sobre a disciplina.

Projeto E – www.projetoe.org.br
Mantido pela Fundação Vanzolini, oferece teleconferências,
cursos online e discussões sobre educação profissional.
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Projeto Vamos Ler – www.projetovamosler.com.br
A proposta do Projeto Vamos Ler é levar jornais às salas de aula como forma
de incentivar a leitura, o aprendizado e a construção de cidadania. Entre outras
informações, o site traz notícias sobre o projeto, jornais produzidos por alunos
e explica como escolas e empresas podem participar.

Rede do Saber – www.rededosaber.sp.gov.br
Liga centros de educação de todo o Estado de São Paulo. É possível localizar
escolas e visualizar os projetos que estão em andamento. A Rede do saber é uma
gestora de formação continuada para agentes educacionais, com capacidade para
atender 12 mil pessoas por dia, utilizando vários ambientes e abrangendo todas
as 89 Diretorias de Educação do Estado.

Rede Universitária Teradata – www.teradatauniversitynetwork.com
Portal voltado a professores e estudantes em que é oferecido gratuitamente
conteúdo relacionado a cursos de Tecnologia da Informação, tanto de graduação
quanto pós-graduação. Aborda temas como armazenamento de dados,
apoio a decisões de negócios e inteligência de mercado.

Telecurso TEC – www.telecursotec.org.br
Programa de formação técnica e qualificação profissional, na modalidade
de educação a distância, elaborado e desenvolvido pelo Governo do Estado de
São Paulo, por meio do Centro Paula Souza, em parceria com a Fundação Roberto
Marinho. O portal oferece informações sobre os cursos, material didático e outros.

Universidade Falada – www.universidadefalada.com
Disponibiliza e vende audiobooks sobre assuntos diversos.
Cursos que podem custar até R$ 700 no mercado são oferecidos a partir
de R$ 15. Entidades de apoio a deficientes visuais cadastradas não pagam.

Web Línguas – www.weblinguas.com.br
Lições online de idiomas (inglês, português, francês e espanhol), fóruns,
bate-papo e cartões virtuais. Aulas práticas, bibliotecas, cursos monitorados,
dicionários e exposições.
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Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) – www.abic.com.br
Acesso ao histórico da entidade que representa cerca de 500 empresas
de torrefação e moagem em todo Brasil. Oferece orientação sobre controle
de pureza, programa de qualidade, exportação, estatísticas e outros serviços.

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq) – www.abimaq.org.br
Traz informações sobre a instituição, eventos e clipping diário de notícias
sobre o setor, com destaque para comércio exterior.

Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) –
www.abiquim.org.br
Informações sobre a associação e empresas afiliadas, reportagens,
artigos e novidades no setor.

Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi) –
www.abemi.org.br
Publicações da entidade e suas afiliadas, acompanhamento de licitações.
Painel de debates, serviços e associados.

Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas
(Abrafas) – www.abrafas.org.br
A página traz o histórico da instituição, novidades e estatísticas do setor.
Também oferece links para sites de empresas associadas, federações de indústria,
entidades empresariais do Brasil e do exterior, entre outros.

Associação Brasileira do Vestuário (Abravest) – www.abravest.org.br
Dados do setor, política industrial, agenda de cursos, palestras, feiras,
congressos e eventos diversos. Artigos, notícias e reportagens sobre tecnologia
do vestuário e outros temas ligados ao setor.

Associação Brasileira dos Provedores de Acesso, Serviços e Informação
da Rede Internet (Abranet) – www.abranet.org.br
Acesso a pesquisas de mercado, notícias do setor, artigos na imprensa
relacionados à área e eventos. História da internet, cartilha de segurança,
serviços e provedor.
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Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação,
Software e Internet (Assespro) – www.assespro.org.br
Clipping, notícias da entidade, feiras e eventos, informações sobre
a legislação que rege o setor. Questões regionais, planejamento estratégico,
empresas e produtos, entre outros serviços.

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) – www.anfavea.com.br
O site da instituição traz informações sobre o setor automotivo, como anuário
estatístico e comércio exterior. A página também permite ao internauta agendar
visita ao Centro de Documentação da Indústria Automobilística, cujo acervo é
formado por documentos que remontam a época da implantação
das primeiras empresas do setor no País.

Confederação Nacional do Transporte (CNT) – www.cnt.org.br
Informações sobre a instituição, clipping, cursos (presenciais e a distância),
palestras, pesquisas sobre o setor e lista de publicações da confederação.

Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp/Ciesp) – www.fiesp.org.br
Guia de empresas, cobertura jornalística dos eventos ligados ao setor,
clipping, links, pesquisas e estatísticas.

OpenOffice – www.openoffice.unicamp.br
Aplicativos gratuitos, como processador de texto, planilha eletrônica, gerador
de apresentações e programa de desenhos, compatíveis com Microsoft Office.

Sindicato da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon-SP) – www.sindusconsp.com.br
A página traz calendário de cursos e eventos promovidos pela instituição,
dicas sobre estratégia e produtividade, informe de licitações, além de notícias
sobre temas ligados ao setor de construção civil.
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Alunos – www.alunos.com.br
Criado com o propósito de estimular o relacionamento entre estudantes,
mantém um serviço de cadastro de alunos em mais de 70 mil instituições.

COC – www.coc.com.br
Fornece informações sobre o sistema de ensino e projetos da instituição,
livraria online, universidade interativa, banco de talentos, pesquisas científicas,
estudos, vestibulares e exames simulados.

CPV – www.cpv.com.br
Informações sobre o CPV Tecnologia Educacional (cursos específicos
para os principais vestibulares, cronograma dos exames etc).

Cursinho da Poli – www.cursinhodapoli.org.br
Dá acesso à notícias sobre o cursinho, exames simulados, além de orientação
profissional. Agenda semanal de eventos, galeria de fotos, material didático e
espaço destinado a educadores.

Estudante – www.oestudante.com.br
Notícias, informações sobre cursinhos, faculdades (no Brasil e no exterior),
guia de profissões e cadastro de currículos.

Estudantes – www.estudantes.com.br
Informações sobre cursos, faculdades, livraria virtual, simulados online,
fóruns, cronogramas de concursos. Grupos de discussão, pesquisa de opinião,
carreira, postais, gincanas e loja virtual.

Etapa – www.etapa.com.br
Informações sobre vestibulares, resoluções de provas, sugestões de faculdades,
cursos e salas de estudos. Parcerias e pós-graduação, editora e colégio Etapa.

Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) – www.fundatec.org.br
Notícias sobre educação e informações sobre projetos, parcerias, cursos
e programas desenvolvidos pela FAT, como o Parceiros Vitae. Tudo sobre
os processos seletivos das Etecs e Fatecs: calendários, provas, gabaritos, perfis
dos cursos técnicos e tecnológicos, manuais do candidato, entre outros serviços.
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Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista
(Vunesp) – www.vunesp.com.br
Traz histórico da Vunesp e oferece informações sobre vestibulares
e concursos coordenados pela instituição.

Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) – www.fuvest.br
Site da fundação responsável pelo mais concorrido processo seletivo do país.
Traz informações sobre vestibular, cronograma dos exames, conteúdo das provas,
simulados online e requisições de transferência.

G1 – Vestibular e educação – www.g1.globo.com/vestibular
A página publica notícias sobre os principais vestibulares, exames simulados,
correções de provas, guia de carreiras, calendário, dicas de estudo e gabaritos.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Teen –
www.ibge.gov.br/ibgeteen
Desenvolvido para estudantes de 13 a 19 anos, fornece informações coletadas
pelo IBGE, como censos demográficos, artigos e ensaios.

Jornal Escolar – www.jornalescolar.org.br
Portal do projeto Primeiras Letras, por meio do qual escolas e estudantes
podem criar veículos de jornalismo escolar.

Mundo Vestibular – www.mundovestibular.com.br
Portal com notícias e acompanhamento de vestibulares de todo o país.
Traz conteúdos especiais sobre carreiras, intercâmbios e concorrência nas provas.

Objetivo – www.curso-objetivo.br
Notícias, resoluções de provas e gabaritos dos principais processos seletivos do país.
Dicas de como escolher a profissão mais adequada ao perfil do estudante, eventos,
concursos e suporte ao ensino.

Vestibular – Terra – www.terra.com.br/vestibular
Cobertura dos vestibulares, simulados, gabaritos e outras notícias. Oferece também
guia e ranking de universidades. Biblioteca virtual, cursos e tradutor de inglês.

Vestibuol – www.uol.com.br/vestibuol
Testes, jogos, lista de livros pedidos pelos vestibulares, resumos, revistas, cobertura
dos vestibulares. Dicas de português, listagem de aprovados, simulados e notícias
sobre o meio acadêmico.
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Acessa São Paulo – www.acessasp.sp.gov.br
Programa de inclusão digital do Governo do Estado de São Paulo que oferece para
a população do Estado o acesso às novas tecnologias da informação e comunicação.
Além de notícias e serviços, o site oferece catálogo com mais de 400 postos públicos
para acesso à internet distribuídos na Capital, no Interior e no Litoral paulistas.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – www.aneel.gov.br
O site oferece dicas sobre o setor, o mercado e notícias.

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – www.anatel.gov.br
Notícias sobre o setor, links para documentos e outros serviços prestados
pela agência. Consulta aos serviços de telefonia fixa, comunicação móvel
e multimídia, e TV por assinatura.

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(Cetesb) – www.cetesb.sp.gov.br
Notícias sobre a Cetesb. Informações sobre cursos, treinamentos e projetos,
meio ambiente, qualidade do ar em todo o Estado de são Paulo.

Câmara dos Deputados – www.camara.gov.br
Permite o acompanhamento do trabalho dos parlamentares no poder legislativo
federal por meio de serviços como Conheça a Câmara, Agenda da Câmara,
Comissões, Licitações e Conheça seu Deputado.

Governo do Brasil – www.brasil.gov.br
Programas federais, notícias, estatísticas oficiais, participação social,
transparência, eventos, entre outros serviços.

Governo do Estado de São Paulo – www.saopaulo.sp.gov.br
Links para secretarias e outras instituições estaduais. Perfil do cidadão paulista,
programa de incentivo para investimentos e outros serviços.

Ministério da Ciência e Tecnologia – www.mct.gov.br
Notícias, estudos, pesquisas, informações sobre o funcionamento
do Ministério, links para instituições federais e dos principais centros de pesquisa
na área de Ciência e Tecnologia no Brasil.
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Ministério da Cultura – www.cultura.gov.br
Notícias, reportagens especiais, informações sobre projetos desenvolvidos
pelo ministério. Legislação, programas e ações culturais, além de apoio
a projetos institucionais da área.

Ministério da Educação – www.mec.gov.br
Traz notícias, informações sobre programas educacionais,
parcerias, convênios, avaliações e censo educacional.

Ministério da Fazenda – www.fazenda.gov.br
Notícias sobre a agenda de política econômica do governo federal e links para
os principais organismos relacionados, como Banco Central e Receita Federal.

Ministério da Justiça – www.mj.gov.br
Notícias sobre o Ministério e informações sobre projetos como, por exemplo,
a Reforma do Judiciário. Acordos judiciais de cooperação internacional,
elaboração legislativa e segurança pública.

Ministério da Saúde – www.saude.gov.br
Informações sobre programas do Ministério, guia de direitos do cidadão,
links para sites relacionados e reportagens especiais divididas por temas.

Ministério das Comunicações – www.mc.gov.br
Notícias do Ministério, legislação que regula rádios, TVs e outras áreas
das telecomunicações. Também dá acesso a programas de inclusão digital.

Ministério das Relações Exteriores – www.mre.gov.br
Notícias, artigos sobre política externa do Brasil, informações
sobre diplomatas brasileiros no exterior e agenda de eventos.

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão –
www.governoeletronico.gov.br
O site traz notícias e links para programas do governo federal.
Histórico, princípios, diretrizes e legislação. Ações e atividades do governo,
consultas públicas e demais serviços.

Polícia Federal – www.dpf.gov.br
Informações sobre obtenção de passaporte, porte de armas, legislação de
produtos químicos e tabela de vistos para o Brasil. Também recebe denúncias
por e-mail e tem notícias sobre concursos para agente da Polícia Federal.
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Portal de Serviços e Informações do Governo Federal – www.e.gov.br
No site é possível encontrar informações e links sobre serviços públicos federais
e entrar em contato com centrais de atendimento do governo.

Portal do Cidadão do Governo do Estado de São Paulo –
www.cidadao.sp.gov.br
Informações sobre educação, saúde e demais serviços públicos
como atestado de antecedentes criminais, boletim de ocorrência
eletrônico e consulta a multas de trânsito.

Presidência da República – www.presidencia.gov.br
Notícias, discursos e outras informações sobre o presidente da República, links para
legislação, licitações e outros serviços. Informações históricas e sobre os palácios.

Previdência Social – www.mpas.gov.br
Informações e estatísticas relacionadas ao setor, notícias e outros serviços.
O site permite consultas sobre a situação do trabalhador junto à Previdência.

Procuradoria Geral da República – www.pgr.mpf.gov.br
O portal permite consultas sobre licitações e contas públicas. Traz guia de direitos
do cidadão, notícias, pesquisa processual, autenticidade de cheque, procuradoria
geral eleitoral e outros serviços.

Receita Federal – www.receita.fazenda.gov.br
Declaração de Imposto de Renda online e acompanhamento da situação
do contribuinte. Informações sobre restituições de lotes, certidões e legislação.
Versões em inglês e espanhol.

Rede Governo – www.redegoverno.gov.br
A Rede Governo agrupa projetos e ministérios do governo federal.
É possível acessar as pastas, ler matérias, acessar serviços e informações
como: agricultura, centrais de atendimento, comércio, entre outros.

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – www.educacao.sp.gov.br
Notícias sobre educação, concursos, histórias da rede, licitações e magistério.
Projetos como Comunidade Presente e Escola da Família.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – www.fazenda.sp.gov.br
Informações sobre programas e processos desenvolvidos pela secretaria,
acesso a publicações e outros serviços. Ouvidoria e Tribunal de Impostos e Taxas.
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Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado
de São Paulo – www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
Informações sobre os serviços oferecidos pela secretaria, parcerias, convênios e
notícias. Principais indicadores sociais, assistência social e programas como Virada
Social, Renda Cidadã e Ação Jovem, entre outros.

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo –
www.desenvolvimento.sp.gov.br
Informações e notícias sobre as políticas estaduais referentes à ciência
tecnologia e desenvolvimento.

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo –
www.ssp.sp.gov.br
Permite registrar boletins de ocorrência, fazer denúncias sobre criminosos
(que são mantidas em sigilo) e obter informações sobre o funcionamento das
polícias Civil e Militar. Apresenta estatísticas sobre segurança.

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado
de São Paulo – www.emprego.sp.gov.br
Informações sobre vagas de emprego e estágios, além de outros serviços,
como o incentivo ao empreendedorismo. Programas como Banco do Povo,
Jovem Cidadão e Frentes de Trabalho.

Senado – www.senado.gov.br
Lista dos senadores e dos temas que estão sendo discutidos no Senado.
Acesso à biblioteca online. Publicações, legislação, orçamento, licitações e contratos,
além de todo o funcionamento da atividade legislativa.

Superior Tribunal de Justiça – www.stj.gov.br
Acesso a processos e pesquisa sobre jurisprudência, além de links para sites jurídicos
e outros serviços. Planejamento estratégico, contas públicas e biblioteca.

Tribunal de Contas de São Paulo – www.tce.sp.gov.br
Permite acompanhamento dos processos em andamento no TCE, além de acesso
a editais e comunicados e outros serviços.

Tribunal Superior Eleitoral – www.tse.gov.br
Informações e estatísticas sobre eleições e eleitorado brasileiro, além de dados
sobre partidos. O portal disponibiliza também serviços online, jurisprudência,
legislação e sala de imprensa.
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo
(Cefet) – www.cefetsp.br
Cursos regulares e extraordinários, processo seletivo, programa de estágios
da instituição. Revista Sinergia, projetos e grupos de pesquisa e documentos.
Relação de cursos e unidades em diversas cidades do Estado de São Paulo.

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub) – www.crub.org.br
Bolsas de estudos oferecidas por instituições nacionais e estrangeiras,
cursos, eventos, noticiário e informações sobre universidades.
Ações do Crub, curso de gestão universitária e publicações.

Conservatório de Tatuí – www.conservatoriodetatui.org.br
O Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, é mantido pelo
Governo de São Paulo e Secretaria de Estado da Cultura. O site da instituição permite
consultar cursos, agenda de eventos e processos seletivos, entre outros serviços.

Fundação Cesgranrio – www.cesgranrio.org.br
Atividades da fundação em suas diversas áreas de atuação: vestibulares, concursos,
avaliações, projetos de capacitação de professores, seminários, publicações e cultura.

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) – www.ita.cta.br
Informações institucionais, agenda de palestras, cursos e linhas
de pesquisas desenvolvidas. Divisão de alunos, graduação e pós-graduação,
iniciação científica e especialização.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – www.mit.edu
Informações sobre cursos ministrados no instituto, pesquisas,
notícias sobre ciência e outros serviços. Em inglês.

Serviço Nacional de Apoio ao Comércio (Senac) – www.sp.senac.br
Cursos de ensino superior e técnico, educação a distância, relação de unidades,
notícias, revista eletrônica, processo seletivo e eventos.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) – www.sp.senai.br
Cursos oferecidos nos níveis técnico, superior, formação continuada
e a distância, eventos, serviços tecnológicos e endereços das unidades.
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Universidade de São Paulo (USP) – www.usp.br
Informações institucionais, perfis dos cursos, unidades, estudos, pesquisas,
pós-graduação, bibliotecas, vestibular, Agência USP, produtos, eventos acadêmicos
e científicos, licitações e serviços.

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – www.unicamp.br
Informações institucionais, arquivos, bibliotecas, cursos, projetos de cooperação,
pós-graduação, programas institucionais, parcerias, fóruns, intercâmbios
(convênios e associações).

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(Unesp) – www.unesp.br
Notícias sobre vestibular, abertura de concursos, agenda de eventos,
licitações, Jornal da Unesp, artigos, linhas e grupos de pesquisa, previsão
do tempo, ouvidoria eletrônica.

Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) – www.ufscar.br
Notícias sobre educação, estrutura administrativa, concursos, editais,
departamentos acadêmicos, corpo docente, projetos, vestibular,
calendário acadêmico, pós-graduação e eventos.
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Banco Central do Brasil (BCB) – www.bcb.gov.br
Crescimento real do PIB, inflação (ao consumidor), saldo da balança comercial
e de transações correntes e dívida externa total.

Banco Mundial – www.worldbank.org/publications
Renda Nacional Bruta per capita e dívida externa total (em dólares).

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe
(Cepal) – www.cepal.org/publicaciones
A Cepal é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas, com sede
em Santiago, no Chile. O objetivo da Comissão é contribuir com o desenvolvimento
econômico da América Latina e reforçar os laços das nações latino-americanas
com países dos demais continentes.

Fundo Monetário Internacional (FMI) – www.imf.org
Produto Interno Bruto (PIB) e preços correntes, exportação e importação de
mercadorias, saldo da balança comercial e de transações correntes, investimento
interno bruto, poupança interna bruta e taxa real efetiva de câmbio; crescimento
real do PIB, inflação (ao consumidor), saldo em transações correntes.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations
(Nasdaq) – www.nasdaq.com
Traz a movimentação da bolsa americana de ações de alta tecnologia.
Informa números de vendas, relatórios e indicadores.

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) – www.oecd.org
Receita corrente líquida, despesa corrente líquida, déficit público
e taxa de desemprego (somente em países da OCDE).

Portal da Economia – www.portaldaeconomia.com.br
Artigos, aprendizado, bancos online, educação, estatísticas, governo,
jornais, livrarias, informações e indicadores econômicos em geral.
Revistas e universidades.
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INSTITUTOS CIENTÍFICOS E
INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
de Tecnologias Avançadas (Anprotec) – www.anprotec.org.br
Representa as entidades que desenvolvem programas de incubadoras,
parques e pólos tecnológicos no Brasil. O site oferece informações sobre eventos,
programas e incentivos, publicações, entre outros.

Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas
Psicotrópicas – www.cebrid.epm.br
Dá acesso a sites relacionados ao assunto, pesquisas científicas,
notícias sobre drogas, além de boletins de informação do próprio portal
e material de apoio como livretos e folhetos que falam de entorpecentes.

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) – www.cbpf.br
O CBPF é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
O site traz eventos, áreas de atuação, acesso à biblioteca da instituição,
links para outros centros, jornais, revistas e livros.

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec) – www.cenpec.org.br
Cursos e projetos desenvolvidos pela instituição, que auxiliam as políticas
públicas em educação. Fornece acesso à biblioteca, publicações realizadas
pelo Cenpec e notícias. Permite fazer download de textos e de bancos de dados.

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil (CPDOC) – www.cpdoc.fgv.br
Arquivo de períodos históricos importantes do Brasil, reportagens e entrevistas.
Permite acesso ao Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro e outras publicações.
O Centro é ligado a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) – www.cnpq.br
Informações sobre bolsas, convênios, notícias, links para serviços
como acompanhamento e consulta de bolsa, agenda de cursos e
concursos na área de ciência e tecnologia no Brasil e no exterior.
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) – www.capes.gov.br
Informações sobre legislação, indicadores e estatística, cursos de
pós-graduação e bolsas. Histórico, relação de cursos, fichas de recomendação,
propostas para novos cursos, cooperação internacional.

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese) – www.dieese.org.br
Relatórios das atividades, índice do custo de vida, pesquisas e banco
de dados, informações sobre o Programa de Pesquisas Temáticas (Protema),
seguro desemprego, reforma tributária, entre outros assuntos.

Estação Ciência – www.eciencia.usp.br
Eventos e exposições permanentes e itinerantes. O site permite adquirir
softwares educacionais.

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) – www.finep.gov.br
Informações sobre o Prêmio Finep, seção de perguntas e respostas,
eventos, biblioteca, projetos, bolsa de fomento, arquivo de notícias
e formulários para solicitação de financiamento.

Fundação Carlos Chagas – www.fcc.org.br
Concursos, projetos, serviços, notícias, sistema de busca, pesquisas educacionais,
publicações, banco de dados e biblioteca.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) – www.fapesp.br
Notícias, histórico da fundação, convênios, licitações, bolsas de graduação,
mestrado, doutorado, programas especiais e publicações.

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(Seade) – www.seade.gov.br
Informações sócio-econômicas sobre o Estado de São Paulo.
Sistema de busca sobre temas que vão desde agropecuária, demografia
e meio ambiente até finanças públicas, política urbana e sistema financeiro.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – www.ibge.gov.br
O site do instituto disponibiliza informações sobre desemprego, inflação,
PIB, estatísticas, dados geocientíficos dos estados brasileiros (população,
mapa e clima), entre outros índices sócio-econômicos.
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Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT) – www.ibict.br
Notícias, eventos, biblioteca virtual temática, boletim, revista e os principais
resultados da Pesquisa da Demanda Nacional por Serviços Tecnológicos (PDNST).

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
(Ibope) – www.ibope.com.br
Informações referentes às áreas de marketing, propaganda, mídia, política e governo.
Permite pesquisas sobre a internet brasileira e download de produtos.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) – www.ipea.gov.br
Oferece elementos para a formulação, o acompanhamento e a avaliação
de políticas públicas, planos e projetos de desenvolvimento econômico e social.
Informações sobre a produção de estudos e pesquisas relacionadas
ao desenvolvimento econômico brasileiro.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) – www.ipen.br
Notícias, pesquisas, esclarecimento de dúvidas sobre energia nuclear,
atendimento ao cliente, licitações, agenda e mestrados profissionalizantes.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
(IPT) – www.ipt.br
Notícias, cursos, eventos, ouvidoria, serviços tecnológicos e bate-papos
online com pesquisadores do instituto. Versões em inglês e espanhol.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) – www.iphan.gov.br
Notícias, banco de dados de bens tombados, sítios urbanos e arqueológicos,
bens procurados, parcerias, premiações, cursos, eventos, catálogos, publicações
do instituto e livrarias.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) – www.inep.gov.br
Informações sobre censo educacional, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
convênios, publicações, sistema nacional de avaliação da educação básica e notícias.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) – www.inpe.br
Imagens de satélites da Amazônia, informações sobre atmosfera, estágios,
biblioteca, previsão do tempo, orientações sobre pós-graduação em áreas
como astrofísica, engenharia e tecnologias espaciais.
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Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) – www.inpi.gov.br
Tira dúvidas sobre registro de marcas e patentes por meio de serviço de respostas
para perguntas freqüentes, notícias sobre tecnologia e endereço dos escritórios.

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) – www.iti.gov.br
Acesso a medidas provisórias e leis federais. Certificação digital, software livre
para navegação. Entidades credenciadas, instruções normativas e resoluções.

Instituto Paulo Freire – www.paulofreire.org
Estudos e pesquisas, formulação de planos, programas e projetos de educação,
ciência, cultura e comunicação, cursos, prestação de serviços de consultoria e
publicação de trabalhos.

Instituto Uniemp – home.uniemp.org.br
O Instituto Uniemp promove relações entre universidades e empresas.
O portal traz núcleos de pesquisas, trabalhos em desenvolvimento e notícias.

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) – www.sbpcnet.org.br
História da instituição, sociedades associadas, publicações, grupos de discussão,
eventos e notícias. Jornal da Ciência e acervo digital de documentos.
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Bom Dia – www.redebomdia.com.br
Rede de jornais do interior do Estado de São Paulo, que cobre as regiões
de Bauru, Jundiaí, São José do Rio Preto e Sorocaba. Noticiário regional,
nacional e internacional, colunas, blogs e entretenimento.

Comércio da Franca – www.comerciodafranca.com.br
Jornal com notícias sobre a cidade de Franca e região. Reportagens especiais,
artigos, entrevistas, imagem do dia, insight, polícia, região, entre outros.

Correio Brasiliense – www.correioweb.com.br
Disponibiliza notícias nacionais, internacionais, culturais e em outras áreas.
Conteúdo atualizado diariamente.

Correio do Brasil – www.correiodobrasil.com.br
Portal de jornal da cidade do Rio de Janeiro, com notícias sobre política, economia,
cenários nacional e internacional. Metrópoles, meteorologia, notas rápidas e acesso
à loja virtual. É possível se cadastrar para receber as informações gratuitamente.

Correio Popular – www.cpopular.com.br
Jornal de Campinas que traz notícias da região, do país e exterior,
suplementos especiais, serviços e seções especiais como Cidade Limpa.

Cruzeiro do Sul – www.cruzeironet.com.br
Jornal de Sorocaba apresenta notícias nacionais e internacionais,
da cidade e da região. Traz ainda indicadores econômicos e enquetes.
Canais para cadernos de Agropecuária, Educação, Arte & Lazer, entre outros.

Debate – www.uol.com.br/debate
Informações sobre o município e a região de Santa Cruz do Rio Pardo,
nas áreas de educação, política, polícia, saúde, entre outras.
Acesso às edições anteriores do jornal e aos suplementos especiais.

Diário da Região – www.diarioweb.com.br
Notícias de São José do Rio Preto, nacionais e internacionais,
link para serviços sobre estradas, loterias, tempo, aeroportos. Colunas
de comportamento, meio ambiente, casa, turismo e tecnologia.
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Diário de São Paulo – www.diariosp.com.br
Notícias nacionais e internacionais, classificados, Caderno Viver, colunistas, serviços.

Diário do Grande ABC – www.dgabc.com.br
Notícias sobre a região do ABC paulista, classificados, cultura, economia, cidades,
tecnologia, turismo, colunas, informações minuto a minuto, revista Livre Mercado,
entre outros serviços. Parte do conteúdo é restrita a assinantes.

Folha de São Paulo – www.folha.com.br
Traz notícias nacionais e internacionais, classificados, horóscopo, loja virtual,
meteorologia, serviços, loterias, colunas, blogs e galeria de fotos. Além de cadernos
especiais, grupos de discussão e links para agências internacionais de notícias
como a Reuters e BBC. Parte do conteúdo é restrita para assinantes.

Folha Dirigida – www.folhadirigida.com.br
Informações sobre concursos, empregos e estágios, com atualização diária.
Assinantes têm acesso ao banco de oportunidades, conteúdos exclusivos,
banco de editais, dicas de professores, entre outros serviços.

Hoje em Dia – www.hojeemdia.com.br
Notícias do Estado de Minas Gerais, indicadores econômicos, previsão do tempo,
dicas de saúde, leis, roteiro cultural, editorial, enquetes, artigos, entre outros.

Imprensa Oficial – www.imesp.com.br
Edições do Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial Legislativo (DOL),
Diário Oficial do Município de São Paulo (DOM), licitações. Livraria virtual
e links para a Imprensa Oficial em outros Estados.

JB Online – www.jb.com.br
Notícias e conteúdo do Jornal do Brasil. Economia, internacional, Brasil,
esportes, entre outras. JB é um jornal do Rio de Janeiro.

Jornal da Cidade – www.jcnet.com.br
Notícias sobre a cidade e a região de Bauru, política, economia, polícia,
bairros, esportes e cultura, suplementos de ciências, saúde, gastronomia,
recursos humanos, pesca e indicadores econômicos.

Jornal de Jundiaí – www.jj.com.br
Informações do município e da região, classificados, assinaturas, horóscopo,
economia, ecologia, educação, esportes, polícia, política, turismo, entre outros.
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Jornal do Meio Ambiente – www.jornaldomeioambiente.com.br
Notícias sobre o tema, legislação, cursos à distância, projetos na área
de educação, projetos voluntários ambientais e dados estatísticos.
Versões em alemão, espanhol, francês e inglês. Jornal da cidade de Niterói – RJ.

O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br
Noticiário brasileiro e estrangeiro, fotos e vídeos.
Traz a íntegra das edições do Estadão apenas para assinantes.

O Globo Online – www.oglobo.com.br
Notícias e conteúdo do jornal impresso sobre ciência, cultura, economia, esportes,
guia de restaurantes, condições das praias do Rio de Janeiro, horóscopo e charges.

O Imparcial – www.uol.com.br/oimparcial
Notícias do município de Presidente Prudente e cidades vizinhas. Classificados, charges,
editoriais, caderno de esporte, jornal na escola, eventos e projetos, links e serviços.

Todo Dia – www.uol.com.br/tododia
Informações sobre Americana e região, esportes, política, polícia, internacional, previsão
do tempo, indicadores econômicos, classificados, acesso a edições anteriores.

Tribuna Impressa – www.tribunaimpressa.com.br
Notícias de Araraquara e região, entretenimento, classificados, horóscopo,
tempo, pescaria, clube do assinante, comportamento, entre outras.

Vale Paraibano – www.valeparaibano.com.br
Notícias de São José dos Campos e região do Vale do Paraíba, classificados,
indicadores econômicos, política, esporte, roteiro cultural e cadernos especiais.

Valor Econômico – www.valor.com.br
Notícias do jornal impresso, indicadores econômicos, conversor de moedas,
dicas de estágios, prêmios, legislação e suplementos.

Voz da Terra – www.uol.com.br/vozdaterra
Notícias de Assis e municípios vizinhos, economia, educação, esportes, agricultura, ambiente,
nacional, polícia, turismo, meteorologia, cotações, classificados e edições anteriores.

Zero Hora – www.zerohora.com.br
Além de notícias publicadas diariamente pelo maior jornal do Rio Grande do Sul (RS),
o site permite ao usuário assistir a vídeos e ouvir entrevistas online.
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Âmbito Jurídico – www.ambito-juridico.com.br
Serviços como assessoria jurídica, cálculos e provas de concursos.
Notícias e dicas de livros da área. Rádio e revista, sugestões literárias,
guia de softwares, eventos e diretório de links.

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) – www.aasp.org.br
Informações jurídicas para advogados, magistrados e integrantes do Ministério
Público. Contém bases de dados da AASP (jurisprudência, doutrina e legislação),
bases de ementários de diversos tribunais.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) – www.oab.org.br
Histórico e estrutura da Ordem, legislação, instruções normativas,
resoluções, artigos, debates, eventos, cursos e notícias.
Informações sobre a Escola Nacional de Advocacia (ENA).

Jus Navigandi – www.jus.com.br
Notícias, artigos e ensaios sobre o mundo jurídico. Permite acompanhar processos,
consultar edições anteriores e fazer pesquisa. A seção Informática Jurídica traz
artigos e casos judiciais sobre a internet no Brasil.

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo
(OAB-SP) – www.oabsp.org.br
Notícias sobre a Ordem, advocacia online, cursos e eventos.
Escola Superior de Advocacia, subseções, comissões e controladoria.
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Amazon – www.amazon.com
Venda online de CDs, livros, DVDs, softwares, brinquedos e eletroeletrônicos.
Leilões de livros e relíquias.

Arte Pau Brasil – www.paubrasil.com.br
Livraria virtual, com títulos nacionais e estrangeiros. Na seção Escritório do Escritor,
o visitante encontra poesias, agenda de palestras literárias, links para páginas
dedicadas a escritores.

Cultura – www.livcultura.com.br
Notícias sobre literatura, agenda cultural da livraria, pesquisa de livros
pelo nome do autor, pelo título ou por editora, classificados e loja virtual.

Saraiva – www.saraiva.com.br
Comercializa livros, CDs, DVDs, vídeos em VHS, programas para computador
e alguns periódicos simples. Traz notícias sobre literatura, cinema e música,
além de entrevistas.

Siciliano – www.siciliano.com.br
Sistema de buscas permite pesquisar todos os produtos da loja: livros, CDs,
DVDs, vídeos em VHS e softwares. Traz agenda com eventos das lojas da rede.

Virtual Bookstore – www.vbookstore.com.br
Livros completos da literatura brasileira e internacional, ensaios literários,
resumos, biografias, artigos, enquetes e links.

Web Livros – www.weblivros.com.br
Informações sobre lançamentos de livros, promoções, resenhas, ensaios,
ficção, não-ficção, poesia, novos autores, entrevistas, mercado editorial.
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British Museum – http://www.britishmuseum.org
O Museu Britânico abriga mais de sete milhões de objetos de todos
os continentes, ilustrando e documentando a história da cultura humana
de seus primórdios até o presente. Por meio do site é possível conhecer
o acervo, os projetos de pesquisa da instituição ao redor do mundo,
entre outros serviços. Em inglês.

Deutsches Museum – www.deutsches-museum.de
Museu alemão especializado em tecnologia e ciências naturais,
que possui acervo com mais de 100 mil objetos. O site permite conhecer
parte da coleção e traz serviços como localização, agendamento de visitas,
programação e exposições. Conteúdo em alemão e em inglês.

Imperial War Museum – www.iwm.org.uk
O Museu Imperial da Guerra constitui uma coleção de história oral com
mais de 60 mil depoimentos sobre experiências de vida em guerras e conflitos
como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O conteúdo do site
está disponível em inglês.

Memorial do Imigrante – www.memorialdoimigrante.sp.gov.br
Tem foco de atuação na imigração no Brasil. Entre outras iniciativas, desenvolve
projetos de coleta de histórias de vida de imigrantes. O portal do museu traz
informações sobre visitas monitoradas, acervo e outros serviços.

Memória Viva – www.memoriaviva.com.br
O site disponibiliza gratuitamente edições de publicações que
marcaram a história da imprensa brasileira.

Museo Nacional Del Prado – www.museodelprado.es
O Museu Nacional Del Prado, em Madri, Espanha, possui um dos maiores
e mais completos acervos de artes plásticas da Europa e do mundo.
Obras de artistas como Pablo Picasso podem ser vistas em exposições
permanentes ou itinerantes.

Museu Brasileiro da Escultura (Mube) – www.mube.art.br
Programação das exposições e cursos, informações sobre o museu.
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Museu da Casa Brasileira – www.mcb.sp.gov.br
Expõe exemplares do mobiliário dos séculos XVII ao XXI, enquanto,
paralelamente, abre espaço para mostras temporárias do que se produz
na atualidade em objetos e design no Brasil e no mundo. A página traz
informações sobre o funcionamento do museu, agenda de exposições,
palestras e debates promovidos no local.

Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) – www.mis.sp.gov.br
História do museu, programação e atendimento.
O site apresenta o LABMIS, o primeiro laboratório de novas mídias
instalado em um museu público no Brasil.

Museu da Língua Portuguesa – www.museulinguaportuguesa.org.br
Galeria de imagens, guia de exposições e informações sobre o museu.
 
Museu da Pessoa – www.museudapessoa.net
Museu virtual de histórias de vida aberto à participação gratuita
de toda pessoa que queira compartilhar sua história.

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) – www.mae.usp.br
Cursos de pós-graduação, histórico do museu, atividades, exposições,
localização, biblioteca, galeria virtual, revista, galeria de fotos e
informações sobre a Associação de Amigos do MAE.

Museu de Arte Contemporânea (MAC) – www.macvirtual.usp.br
Acervo com quadros de Volpi e esculturas de Brecheret, entre outros.
Exposições, eventos e biblioteca com mais de cinco mil livros sobre artes plásticas.

Museu de Arte de São Paulo (Masp) – www.masp.art.br
Possui a coleção mais importante do Hemisfério Sul. Obras de Clouet, Poussin,
Nattier, Delacroix, Cézanne, Monet, Renoir, entre outros. É possível consultar
coleções, exposições, bibliotecas, espetáculos e eventos agendados.

Museu de Arte Moderna (MAM) – www.mam.org.br
Acervo online, histórico do museu, agenda de exposições itinerantes,
cursos, programação do Cine MAM, biblioteca.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – www.mamrio.com.br
Principais obras do acervo, exposições e programação da cinemateca,
serviços como visitas guiadas de grupos, educação no MAM, galeria virtual.
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Museu de Arte Sacra de São Paulo – www.museuartesacra.org.br
O site permite ao internauta fazer uma visita virtual ao museu, além de fornecer
informações sobre o acervo e agenda de exposições, entre outros serviços.

Museu de Arte Sacra da Bahia – www.mas.ufba.br
História do museu, acervo próprio e também de colecionadores particulares.
O museu realiza cursos, exposições, congressos e concertos.

Museu do Índio – www.museudoindio.org.br
Acervo etnográfico, textual, de imagens (filmes e fotos raras), acesso à Biblioteca
Marechal Rondon e à loja Artíndia, com peças feitas em aldeias indígenas.

Museu do Ipiranga – www.mp.usp.br
História do museu, fotos de peças, reportagens de jornais, acesso
à biblioteca com mais de 25 mil livros e dois mil títulos de periódicos,
eventos, serviço de documentação histórica e iconografia.

Museu do Louvre – www.louvre.fr
É um dos principais pontos turísticos de Paris, França.
O site traz fotos e mostras em exposição no museu.

Museu do Porto de Santos – www.portodesantos.com
Informações sobre o prédio, serviços e porto de negócios. O acervo é composto
por peças de diferentes tipos: equipamento de mergulho, objetos de cobre e bronze,
a lancha igara, entre outros.

Museu do Computador – www.museudocomputador.com.br
O museu, localizado do bairro de Interlagos, em São Paulo, é aberto à visitação
pública e conta com um acervo com mais de 5 mil peças de todas as épocas da
história da computação e informática. Seu portal oferece ao internauta informações
sobre diversas áreas da computação.

Museu Imperial – www.museuimperial.gov.br
Além de fornecer informações sobre restauração, conservação, educação e museologia,
o portal permite visita virtual ao museu localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
 
Museu Lasar Segall – www.mls.gov.br
Instituição federal com a missão de preservar, estudar e divulgar a obra de
Lasar Segall disponibiliza em seu site agenda de exposições, notícias e textos
sobre a história do pintor e escultor lituano, que viveu no Brasil a partir de 1923.
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Museu Metropolitan – www.metmuseum.org
Visita virtual ao Museu Metropolitan, de Nova York. Traz imagens
de exposições permanentes, exibições especiais e calendário de eventos.
É possível adquirir os produtos da loja do Museu pelo site.

Museu Oceanográfico da Universidade de São Paulo – www.io.usp.br
O site traz links para pesquisa e extensão na área de oceanografia,
além de informações sobre o museu, que mantém exposição permanente com
um acervo dividido em módulos que evidenciam a dinâmica e a biodiversidade
dos oceanos. Também possui biblioteca com cerca de 40 mil títulos.

Newseum – The Interactive Museum of News – www.newseum.org
Portal de museu do jornalismo, localizado em Washington, DC, nos EUA.
Oferece notícias históricas, memorial dos jornalistas e as primeiras páginas
dos principais jornais de todo o mundo, atualizadas diariamente.

Pinacoteca do Estado de São Paulo – www.pinacoteca.org.br
O portal apresenta o acervo, dividido por ordem alfabética.
Programação e agenda de exposições e outros eventos.
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Bandeirantes – www.radiobandeirantes.com.br
Programação da rádio, balcão de empregos, informações sobre futebol e artigos.
Alguns programas da emissora podem ser ouvidos em tempo real.

CBN – www.cbn.com.br
Notícias sobre economia, esportes, ciência, saúde, cultura, serviços e
programação da rádio CBN ao vivo. Arquivo de programas e comentários
de colunistas como Gilberto Dimenstein e Max Gehringer.

Eldorado – www.territorioeldorado.com.br
Programação das rádios Eldorado AM e FM. Cobertura dos problemas
da cidade, participação do público e previsão do tempo. O visitante pode
conhecer os comentaristas da emissora e os correspondentes no exterior.

Jovem Pan – www.jovempan.com.br
Notícias, entrevistas, previsão do tempo, fórum, indicadores financeiros,
entre outros. Informações sobre emissão de passaporte, Imposto de Renda, aposen-
tadoria, trânsito e estradas.

Rádio Antigo – www.bn.com.br/radios-antigos/frame.htm
História do rádio no Brasil, o veículo como hobby, artigos, curiosidades,
mostra coleções de aparelhos antigos, classificados e oferece links
para outros portais relacionados ao tema.
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A rede – http://www.arede.inf.br
Especializada em inclusão digital. Reportagens, notícias, entrevistas e outros.

Caros Amigos – http://carosamigos.terra.com.br
Reportagens, trechos de entrevistas, agenda de cursos, eventos, edições anteriores,
ensaios fotográficos, loja virtual, coluna do leitor, entre outras seções.

Carta Capital – http://www.cartacapital.com.br
Reportagens sobre política, cultura, economia, saúde, artigos,
debates, edições anteriores, indicadores financeiros.

Ciência Hoje – www.uol.com.br/cienciahoje
Publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Currículo Sem Fronteiras – www.curriculosemfronteiras.org
Reportagens sobre educação, artigos, entrevistas, link para envio de artigos,
entre outras seções. Informações gerais sobre revistas e acesso a textos clássicos
para o auxílio na construção do currículo educacional.

Envolverde – http://envolverde.ig.com.br
Revista digital de informações sobre ambiente, comunicação, terceiro
setor, sustentabilidade, entre outros. Traz links para outras revistas e rádios
do setor ambiental.

Época Online – www.epoca.com.br
Noticiário online, edições anteriores e especiais, entrevistas, colunistas,
links para outras publicações. Portal exclusivo para assinantes, blogs,
boletins, fóruns e canal de comunicação com os leitores.

Exame – www.portalexame.abril.uol.com.br
Notícias sobre economia, tecnologia, marketing, empresas, gestão,
finanças, enquete, loja virtual, eventos, newsletter e indicadores econômicos.

Galileu – http://revistagalileu.globo.com
É possível ler reportagens publicadas na revista e edições passadas, entre outras
editorias. Estão disponíveis links para outras publicações da editora Globo.
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Globo Rural – http://revistagloborural.globo.com
Notícias e informações sobre o setor agropecuário, receitas,
blogs, fóruns e acesso ao site do programa da Rede Globo.

Isto É – www.istoe.com.br
Reportagens publicadas pela revista e conteúdo exclusivo online. Foto da semana,
ensaios fotográficos e conteúdo multimídia, como trechos de entrevistas.

Meio e Mensagem – www.mmonline.com.br
Informações sobre o mercado publicitário brasileiro e novas campanhas.
Cobertura dos principais prêmios, como o Caboré. O visitante pode se cadastrar
para receber boletins e pesquisar no arquivo.

Nova Escola – www.uol.com.br/novaescola
Reportagens, artigos, eventos, loja virtual, enquetes, fóruns, links e resenhas.
A revista ainda mantém blogs, canal de comunicação com professores,
sala de aula e dicas sobre o perfil dos alunos.

Onda Jovem – www.ondajovem.com.br
Revista publicada pelo Instituto Votoratim. Há uma seção especial para
professores e o ensino em sala de aula, além de reportagens e entrevistas.

Panorama Brasil – www.panoramabrasil.com.br
Revista online de economia e negócios com informações sobre política nacional,
índices financeiros, previsão do tempo e eventos. O portal disponibiliza também
a Central do Hoteleiro, colunistas e as principais manchetes do dia.

Pequenas Empresas Grandes Negócios – www.pegn.globo.com
Reportagens e artigos de especialistas voltados para quem deseja abrir
o próprio negócio. Informações sobre recursos humanos, administração,
tecnologia, legislação, taxas, eventos, enquete e fórum. O visitante pode
se cadastrar para receber o boletim diário.

Portal de Revistas da USP – www.revistasusp.sibi.usp.br
Reúne produções acadêmicas publicadas em revistas científicas e possibilita
a obtenção de indicadores da produção científica – como relatórios de índices
de citação e de co-autoria. Os artigos disponíveis no portal apresentam
o resumo em português, inglês ou espanhol produzidos pelas diversas
unidades da USP e credenciados pelo Programa de Apoio às Publicações
Científicas Periódicas da instituição.
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Preços Agrícolas Online – http://pa.esalq.usp.br
Reportagens da revista, desenvolvida por professores e alunos da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), e do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea). Algumas seções são exclusivas para assinantes.

Revista Educação – www.revistaeducacao.uol.com.br
Links de pesquisa para sites de pós-graduação e Ensino Superior. Traz enquetes
e notícias sobre educação. Reportagens, entrevistas, consulta a edições anteriores,
relação de cursos. É possível fazer assinatura e realizar pesquisas.

Revista Pesquisa – www.revistapesquisa.fapesp.br
Reportagens sobre programas de pesquisa e resultados de projetos
de pesquisa científica ou tecnológica, em diversas áreas do conhecimento.

Revista Viração – www.revistaviracao.com.br
A revista é um projeto social voltado para educação e comunicação jovem.
Há um espaço reservado para novos talentos artísticos.

Super Interessante – http://super.abril.com.br
Estão disponíveis os conteúdos publicados na versão impressa da revista,
assim como reportagens e colunas. O acervo do portal ainda possibilita consulta
em arquivo, promoções, informações sobre o grupo abril, entre outros serviços.

Terra Magazine – http://terramagazine.terra.com.br
Revista digital do portal Terra, dirigida pelo jornalista Bob Fernandes

UOL – Revistas – www.uol.com.br/revistas
O visitante tem acesso às versões eletrônicas de mais de cem revistas
hospedadas no portal. Parte do conteúdo é exclusiva para assinantes.

Veja – www.veja.com.br
Notícias online atualizadas diariamente, loja virtual, enquete e fórum.
Em Rádio Veja, notícias em áudio, música popular e erudita.

Você S/A – www.uol.com.br/vocesa
Reportagens, artigos, loja virtual, eventos, cursos online, entre outros assuntos.
O portal também fornece reportagens especiais sobre a área empresarial.
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Associação de Apoio a Criança com Câncer (AACC) – www.aacc.org.br
Por meio do portal é possível ampliar os conhecimentos e tirar dúvidas
sobre câncer infantil, conhecer a história e os serviços prestados pela instituição.
O site ainda explica como colaborar com a AACC.

Atenção Integral à Saúde da Mulher – www.gineco.com.br
Explica cada período de transformação no corpo feminino como gravidez e menopausa.

Casa Hope – www.hope.org.br
Instituição que atende crianças e adolescentes carentes,
portadores de câncer e transplantados de todo o país, disponibiliza
em seu site artigos, notícias e tira dúvidas a respeito de câncer infantil.
O portal ainda permite cadastramento de voluntários e colaboradores.

Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) – http://cisa.org.br
Organização não governamental (ONG) sem fins lucrativos,
que dispõe de um banco de dados baseado em publicações
científicas reconhecidas nacional e internacionalmente.

Coordenação Nacional de DST/Aids – www.aids.gov.br
Informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, lista de perguntas
e respostas para orientar sobre transmissão e prevenção.

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – www.fiocruz.br
Linhas de pesquisas, projetos, cursos, biblioteca, boletins e publicações
da fundação. Versão em inglês.

Fundacentro – www.fundacentro.gov.br
Informações e notícias sobre segurança e saúde no trabalho e meio ambiente.
Notícias, cursos, palestras, concursos públicos, estatísticas de acidentes
no trabalho, licitações, exposições de fotografias, gravuras, painéis,
entre outras formas de expressão artística.

Higiene dos Alimentos – www.higienedosalimentos.com.br
Cursos e palestras sobre cuidados com os alimentos, artigos, perguntas e respostas,
entre outros assuntos. O visitante pode se cadastrar para receber boletim eletrônico.
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Hospital das Clínicas – www.hcnet.usp.br
Informações científicas, relação de telefones, endereços e unidades hospitalares,
eventos, cursos, clipping de notícias diário, entre outros serviços.

Hospital do Câncer – www.hcanc.org.br
O portal orienta sobre a doença e os serviços assistenciais
prestados pelo hospital, entre outras informações.

Instituto Adolfo Lutz – www.ial.sp.gov.br
Reportagens sobre o instituto, link para estudos e análises clínicas.
Dicas de cursos e informações sobre eventos.

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) – www.ibcc.org.br
O site do IBCC traz orientações sobre doação de órgãos, autoexames,
tabagismo e estudos. Também disponibiliza publicações para download,
como o Guia nutricional.

Instituto do Coração (Incor) – www.incor.usp.br
Informações institucionais, eventos científicos, atendimento ao paciente,
ensino a distância, pesquisas e artigos.

Médicos Sem Fronteiras – www.msf.org.br
Por meio do site é possível ficar por dentro das ações e projetos desenvolvidos
pela organização no Brasil e em diversos países da África, América, Ásia e Europa.

Pró-Sangue – www.prosangue.com.br
Notícias sobre campanhas e informações sobre postos de doação de sangue
e plaquetas. Agendamento de doações com hora marcada.

Saúde na Internet – www.saudenainternet.com.br
Informações variadas sobre saúde, incluindo beleza, comportamento e sexualidade.
Cartões virtuais, cursos e oficinas, newsletter e entrevista com especialistas.

Saúde no Trabalho – www.saudeetrabalho.com.br
Informações sobre a prática da saúde no trabalho, prevenção de acidentes,
legislação, sistema de busca, links para entidades e instituições que desenvolvem
trabalhos na área, arquivos para preenchimento de ocorrência de acidentes.
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Apontador – www.apontador.com.br
Localiza endereços pelo nome da rua ou pelo CEP. Mostra os pontos de referência
e as ruas mais próximas, traça rotas com indicação de quais vias utilizar. Localiza
farmácias ou restaurantes no caminho. Envia as rotas para pocket PC.

Associação dos Funcionários Públicos – www.afpesp.org.br
Serviços oferecidos pela associação, relação das colônias de férias,
informações sobre como ficar sócio e links.

Climatempo – www.climatempo.com.br
Informações meteorológicas de aproximadamente 700 cidades brasileiras.
Permite acessar previsões em celulares WAP ou recebê-las por e-mail.

Correios – www.correios.com.br
Serviços de consultas de CEP, envio de telegramas online e verificação de CPF.
Informações sobre filatelia (estudo dos selos), pesquisa sobre quais agências
oferecem acesso à internet, licitações, preços e tarifas.

Culturando – www.culturando.com
Programação de eventos culturais gratuitos ou de preços populares
na cidade de São Paulo.

Defesa Civil – www.defesacivil.sp.gov.br
Notícias de acidentes e desastres naturais, informações sobre os manuais de
prevenção de acidentes, Planos Preventivos da Defesa Civil, relação de ocorrências,
previsão meteorológica, entre outros serviços.

Departamento de Aviação Civil (DAC) – www.anac.gov.br
Informações sobre companhias aéreas, cursos de pilotagem, pré-requisitos
para profissionais da área de aeronáutica, segurança de vôo e dicas sobre
aeroclubes e aeronaves.

Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – www.detran.sp.gov.br
Informações sobre os Detrans de todo o Brasil. Consultas sobre multas,
IPVA, recursos, conselho e Código Nacional de Trânsito, portarias do Denatran,
DNER, DER, condições das estradas e pedágios.
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Eletropaulo – www.eletropaulo.com.br
Permite solicitar segunda via da conta de luz, aferição do medidor e calendário
de interrupções programadas, que avisa quando a empresa pretende desligar
a energia em determinada região.

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) – www.procon.sp.gov.br
Informações sobre o Código de Defesa do Consumidor, últimas portarias editadas,
estatísticas de reclamações feitas à fundação e links para as outras fundações.

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro) – www.inmetro.gov.br
Orientação sobre produtos certificados pelo órgão, testes realizados pelo instituto,
links para institutos de qualidade, metrologia e normas técnicas em diversos países.

Serasa – www.serasa.com.br
Traz informações para empresas, canal de serviços à população,
relatórios anuais, além de dicas de educação financeira.
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América Latina em Movimento – www.alainet.org
Com versões em inglês e espanhol, o site traz matérias e artigos
de conteúdo político e oferece links para o Centro Documentário Virtual
na área social, internacional, entre outros.

BBC Brasil – www.bbcbrasil.com.br
Noticiário nacional e mundial, cursos de inglês, vídeos, fotos
e conexão com o portal da BBC em diversos países e idiomas.

Comunique-se – www.comunique-se.com.br
Informações sobre os veículos de comunicação, carreira, banco de empregos,
debates, fóruns de discussão, artigos, cursos e seminários, entre outros serviços.

Folha Online – www.folha.uol.com.br
Noticiário nacional e internacional, blogs, vídeos e fotos.
Dá acesso a parte do conteúdo do jornal Folha de São Paulo.

Guia de Mídia – www.guiademidia.com.br
O site disponibiliza consulta em jornais do Brasil e do exterior.

G1 – www.g1.globo.com
Noticiário nacional e internacional, vídeos, fotos e acesso a outros
veículos das Organizações Globo.

Jornal de Debates – http://www.jornaldedebates.ig.com.br
Idealizado pelo jornalista Paulo Markun, propõe discussões sobre temas atuais.

Jornais de Hoje – www.jornaisdehoje.com.br
Além de links para jornais e revistas de todo o Brasil, traz jogos, chats,
downloads livres, cadastro de veículos roubados, consultas ao Detran,
cotação do dólar e tradutor.

Observatório da Imprensa – www.observatorio.ig.com.br
Reportagens, artigos e debates sobre a cobertura jornalística praticada
pelos principais veículos de comunicação, impressos e eletrônicos.
Fornece acesso às edições anteriores, classificados, sistema de busca e enquetes.
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Periódicos – www.periodicos.capes.gov.br
Acesso a textos completos de artigos em mais de sete mil revistas brasileiras
e estrangeiras, resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento.

Terra – www.terra.com.br
Notícias sobre educação, esporte, economia, cultura, turismo, informática,
moda, música, lazer, esporte e cinema, entre outros. É possível acessar informações
de outros países, na língua do país selecionado. Traz também salas de bate-papo,
cartões e loja virtual.

Último Segundo – www.ultimosegundo.com.br
Informações sobre economia, cultura, educação, esporte, eleições,
saúde, previsão do tempo, indicadores econômicos, loja virtual, artigos,
e links para jornais brasileiros e estrangeiros.

Universo Online (UOL) – www.uol.com.br/jornais
Diversas publicações do Brasil e do mundo com textos traduzidos de jornais
internacionais, loja virtual e chat. A leitura de determinados jornais é restrita
aos assinantes do UOL.



8 9

8 9

Guia da internet  •  2010

TER
CEI

RO
 SE

TO
R

TERCEIRO SETOR
Amigos da Escola – www.amigosdaescola.com.br
Reportagens sobre trabalho comunitário dentro das escolas, agenda
de eventos, projetos sociais, oportunidades voluntárias, fórum, cartões virtuais.
O portal permite acesso ao Boletim Amigos da Escola.

Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes
(Cecria) – www.cecria.org.br/direitos/direitos.htm
O site da organização publica artigos, estudos e indicadores sociais
a respeito de trabalho infantil, violência sexual, saúde e outros assuntos
referentes ao universo da criança e do adolescente.

Ciranda Internacional – www.ciranda.net
Portal dissemina, por meio do Fórum Social Mundial, e de outros eventos,
a possibilidade de divulgação de informação independente e compartilhada.
Auxilia a propagação de notícias por meios de comunicação alternativos.

Coep – www.coepbrasil.org.br
O Coep é uma rede nacional de mobilização social contra a fome e a miséria.
O portal traz reportagens, entrevistas, artigos e diversas informações sobre
o trabalho da instituição.

Comitê para Democratização da Informática – www.cdi.org.br
O objetivo do Comitê é a inclusão digital. É possível ver onde a instituição atua
dentro e fora do país. Links para boletim informativo, mapa da exclusão digital,
terceiro setor, entre outros.

Faça Parte – www.facaparte.org.br
O objetivo do instituto é promover a cultura do voluntariado na sociedade.
A página dá acesso a informações de programas como o “Escola Solidária” e
o “Amigos da Escola”. Também explica como ser um voluntário e apresenta
a legislação que regulamenta esse tipo de trabalho.

Federação Bandeirantes do Brasil – www.bandeirantes.org.br
Informações sobre ecologia, voluntariado, cidadania, alimentação e nutrição,
saúde preventiva. O visitante pode conhecer as atividades dos bandeirantes,
a missão, os símbolos, a história e saber como participar.



909 0

9 0

Guia da internet  •  2010

TER
CEI

RO
 SE

TO
R

Fórum Social Mundial (FMS) – http://www.forumsocialmundial.org.br
O site traz informações sobre organização, programação
e agenda do FMS e orienta sobre como participar.

Fundação Abrinq – www.fundacaoabrinq.org.br
Por meio do portal é possível denunciar violações aos direitos
da criança e do adolescente, além de obter informações sobre programas,
projetos e outras ações desenvolvidas pela fundação.

Fundação Athos Bulcão – www.fundathos.org.br
Centro de pesquisa, estudos, desenvolvimento, intercâmbio e difusão da arte.
O site traz notícias, link para o jornal e museu virtual.

Fundação Bradesco – www.fb.org.br
Informações sobre projetos, publicações, oportunidades de trabalho,
clipping focado em educação, relação das escolas, projetos dos alunos.

Fundação Telefônica – www.fundacaotelefonica.org.br
O portal traz informações sobre projetos desenvolvidos pela instituição,
cujo objetivo é promover a educação e a defesa dos direitos das crianças
e dos jovens, sobretudo com a aplicação das tecnologias voltadas
para a comunicação e a informação.

Fundação Vitae – www.vitae.org.br
Associação civil sem fins lucrativos que apóia projetos nas áreas de cultura,
educação e promoção social. O site traz informações sobre projetos e programas
para bolsas de arte, música etc.

Grupo de Apoio e Prevenção à Aids (Gapa) – www.gapabahia.org.br
Informações sobre a doença, campanhas, serviços, produtos, doações,
link para a revista do Gapa, história do grupo. Versão em inglês.

Instituto Ethos – www.ethos.org.br
Notícias da semana, ferramentas de gestão para as empresas, eventos, prêmios,
enquete, publicações e lista das empresas associadas. Versão em inglês.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) – www.incra.gov.br
Histórico do instituto, notícias e balanço da reforma agrária e da agricultura familiar.
O visitante encontra links para outros sites que tratam de mobilizações sociais.



9 1

9 1

Guia da internet  •  2010

TER
CEI

RO
 SE

TO
R

Instituto Pão de Açúcar – www.grupopaodeacucar.com.br
O instituto promove ações sociais e realiza projetos culturais e educacionais
nas áreas de ampliação de linguagens, música, esporte e preparação para o trabalho.
Para acessar o site do instituto, é preciso selecioná-lo no menu “Escolha”,
no alto da página inicial do Grupo Pão de Açúcar.

Instituto Sou da Paz – www.soudapaz.com.br
Notícias, artigos, campanhas e projetos. O visitante pode se filiar e receber
periodicamente informações sobre o instituto.

Núcleo Piratininga de Comunicação – www.piratininga.org.br
Cursos, boletins e palestras voltados para trabalhadores. Traz dicas de cinema,
leitura, espaço para comunicação alternativa, além de vídeos e entrevistas.

Oboré Projetos Especiais Comunicações e Artes – www.obore.com
A Oboré foi criada por um grupo de jornalistas para prestar serviços e ensinar
a fazer comunicação popular. O site traz projetos, artigos, cursos e notícias.

Pastoral da Criança – www.pastoraldacrianca.org.br
O site permite conhecer o trabalho da instituição, cadastramento de voluntários,
acesso a publicações e materiais educativos.
 
Portal da 3o Idade – www.portalterceiraidade.com.br
Disponibiliza reportagens, artigos e dicas sobre esporte, lazer,
saúde, sexo e outros assuntos, sempre sob a ótica da terceira idade.

Prómenino – www.promenino.org.br
Site ligado à Fundação Telefônica, da Espanha, que realiza atividades sociais
com adolescentes e crianças. Fornece ainda fóruns, área para membros,
bem como o desenvolvimento de trabalho em rede.

Rits – www.rits.org.br
Rede de informações sobre organizações não-governamentais.
A Rits oferece serviços de internet para organizações e empresas,
como e-mail, co-location, hospedagem de sites, entre outros.

Terceiro Setor – www.terceirosetor.org.br
Informações sobre instituições assistenciais, filantrópicas e organizações
não governamentais. Dá acesso a cursos, fórum, boletim, link para biblioteca
e banco de talentos, entre outros serviços.



929 2

9 2

Guia da internet  •  2010

TER
CEI

RO
 SE

TO
R

Transparência Brasil – www.transparencia.org.br
O portal disponibiliza ferramentas que ajudam cidadãos, imprensa,
ONGs, instituições acadêmicas e organismos de controle do Estado
a exercer o monitoramento das instituições.

Unicef – www.unicef.org.br
Site institucional que fala sobre a atuação da Unicef no Brasil,
traz notícias e explica como colaborar com a instituição.

Viva Favela – www.vivafavela.com.br
Notícias e acesso às ações culturais que são desenvolvidas pelo projeto.
Links para organizações semelhantes.

Voluntários – www.voluntarios.com.br
Notícias e informações sobre campanhas, prêmios e artigos.
O visitante pode pesquisar sobre entidades cadastradas,
obter e fazer doações de bens e produtos.
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Banco Nacional de Empregos – www.bne.com.br
Empregos e suporte em questões trabalhistas como o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS). Cadastro de currículos, pesquisa de vagas e salários.

Catho – www.catho.com.br
Cadastro de profissionais à procura de recolocação no mercado de trabalho
e listas de vagas oferecidas por empresas, atualizadas diariamente.

Central de Concursos – www.centraldeconcursos.com.br
Fornece guia dos principais concursos realizados no país, apostilas,
livros e outras informações para os candidatos. Inscrições em andamento,
calendários, processos previstos e autorizados.

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) – www.ciee.org.br
Oportunidades de estágio, informações sobre concursos, oficinas
de capacitação, cursos e palestras de especialização, além de atendimento
para os estudantes já inseridos no mercado de trabalho.

Centro de Profissionalização de Adolescentes (CPA) – www.cpa.org.br
Informações sobre o Centro, que visa profissionalizar jovens.
Parceiros do projeto, acesso aos links Rede Amiga e Conexão Aprendiz.

ClickJobs – www.clickjobs.com.br
Busca de empregos, cadastro de vagas e currículos.

Curriculum – www.curriculum.com.br
Cadastro grátis de currículos. Anúncios de empregos, trabalhos temporários
e estágios. Atende empresas de todo o Brasil.

Empregos.com.br – www.empregos.com.br
Vagas, estágios e dicas de qualificação profissional. Guias de emprego,
currículo e entrevista. Planejamento, comportamento e qualidade de vida.

Infojobs – www.infojobs.com.br
Anúncios de empregos divididos por setor, categoria e Estado.
Permite busca por palavra-chave, cadastro de vagas e de currículos.
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Iniciativa Jovem – www.iniciativajovem.org.br
O site dá oportunidade aos jovens de realizar negócios dentro de sua comunidade.
Há explicações de como funciona o projeto, o que é desenvolvido em outros países,
os premiados pela iniciativa, entre outros detalhes.

Manager On Line – www.manager.com.br
Além de banco de empregos e estágios, oferece cursos e consultoria.
Espaço para estagiários e profissionais. Testes, vagas em destaque,
concursos, carreira e rede network.

Portal Emprega São Paulo – www.empregasaopaulo.sp.gov.br
Gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, Emprega São Paulo
reúne cidadãos em busca de uma oportunidade e empregadores que ofertam vagas
em todo o Estado. Além disso, o internauta tem acesso a programas do governo
estadual, como o Aprendiz Paulista e o Jovem Cidadão.

Rede Unitrabalho – www.unitrabalho.org.br
Rede universitária nacional que instituições de ensino superior
de todo o Brasil. Visa integrar universidades e trabalhadores
por meio de projetos, pesquisas e capacitação.
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Cidades Online – www.cidades.com.br
Guia de cidades brasileiras com serviços, restaurantes, hotéis, cinema, teatro
e eventos. Cada localidade tem uma página exclusiva, com salas de bate-papo,
indicações de serviços, notícias e previsão do tempo.

Guia de Cidades – www.terra.com.br/cidades
Dicas e orientações sobre o que fazer e aonde ir nas principais cidades do Brasil,
indicações de casas noturnas, cinema, eventos culturais, fotos, previsão do tempo,
bate-papo e loja virtual.

Guia Mais – www.guiamais.com.br
Portal de negócios, que traz dicas de produtos e serviços como hotéis,
bares, restaurantes, telefones úteis, promoções e descontos, guia de ruas e CEPs.
Também oferece um guia internacional.

iG Turismo – http://turismo.ig.com.br
Destinos e roteiros de ecoturismo, aventura, programas urbanos,
parques, praias, entre outros. Serviços e informações sobre passaportes,
fusos horários, clima, aeroportos e rodoviárias.

Instituto EcoBrasil – www.ecobrasil.org.br
Portal de ONG que se propõe a fazer do turismo um instrumento
de desenvolvimento econômico e conservação dos recursos naturais.
Também promove capacitação de profissionais e empresários,
além de elaborar estudos, pesquisas e projetos.

Organização das Cidades do Patrimônio Mundial
(OCPM) – www.ovpm.org
Informações sobre cidades históricas de diversos continentes que fazem parte
da OCPM, entre elas, Diamantina, Olinda e Ouro Preto. Oferece links, dados e
curiosidades. Versões em inglês, francês e espanhol.

Portal Brasileiro do Turismo – www.turismo.gov.br
Roteiros e destinos, galeria multimídia, dicas e apoio ao turista, informações
sobre o Brasil e sobre eventos. Reportagens especiais sobre cultura, ecoturismo,
esportes, negócios, aventura, entre outros.
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Serviço Social do Comércio (Sesc) – www.sescsp.com.br
Traz a programação dos eventos, notícias e os cursos oferecidos pelo Sesc.

Terra Turismo – www.terra.com.br/turismo
Dicas de viagens, roteiros e empresas de transporte. Pacotes turísticos, previsão
do tempo, viagens temáticas, resorts e prática de ecoturismo. Hotéis e cruzeiros.

UOL Viagem – http://viagem.uol.com.br
Guia de cidades do Brasil e de outros países, com orientações sobre transporte,
hospedagem, história e atrações turísticas. Roteiros especialmente selecionado
para crianças, estudantes, entre outros.

Viagem e Turismo – http://viajeaqui.abril.com.br
Acesso a blogs de viajantes e à revista Viagem. Reportagens especiais,
loja virtual, dicas e roteiros turísticos. Ensina o internauta a programar
sua agenda de viagens pelo celular.
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Bandeirantes – www.band.com.br
Programação diária da emissora, notícias, informações sobre trânsito
e previsão do tempo. Links para os outros veículos de comunicação do grupo.

British Broadcasting Corporation (BBC) – www.bbc.co.uk
Site da rede pública de rádio e televisão do Reino Unido, oferece notícias e reporta-
gens especiais sobre diversas editorias (política, economia, esporte, ciência) em
mais de trinta idiomas, inclusive português.

Canal Futura – www.futura.org.br
Notícias e programação da TV por assinatura voltada para a educação,
com temas de apoio pedagógico como “Afinando a Língua”, “Brava Gente Brasileira”,
“Futura na Sala de Aula” e “Telecurso TEC”.

CNN – www.cnn.com
Informações, notícias, política, análises, educação, reportagens especiais e
panorama mundial, além da programação completa da emissora. Em inglês.

CNU – www.cnu.org.br
Canal por assinatura das universidades da cidade de São Paulo.

Cultura – www.tvcultura.com.br
Programação completa da TV e links interativos. Informações
sobre a Fundação Padre Anchieta e notícias.

Deutsche Welle – www.dw-world.de
Portal de internet da rede de comunicação alemã com sede em Bonn. Disponível em
30 línguas, oferece uma série de serviços e sites adicionais, com informações sobre
estudos e pesquisa na Alemanha. Mantém a DW-AKADEMIE, que oferece programas
de aperfeiçoamento para profissionais de rádio e TV de países em desenvolvimento
e em transformação, e onde são treinadas as novas gerações de jornalistas da DW.

Discovery Channel – www.discoverychannel.com
Versão digital do canal de televisão que mostra lugares exóticos
e curiosidades sobre todo o mundo. O site proporciona acesso às
páginas dos programas exibidos na TV. Em inglês.



989 8

9 8

Guia da internet  •  2010

TV
S

EPTV – http://eptv.globo.com
Rede de afiliadas da TV Globo no interior do Estado de São Paulo,
que cobre as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos.
O site traz notícias, vídeos e links para sites programas e telejornais da rede.

Gazeta – www.tvgazeta.com.br
Programação diária, informações sobre a Fundação e Faculdade Cásper Líbero,
além de acesso aos sites dos outros veículos do grupo.

Globo – www.globo.com
Serviços e produtos oferecidos pelas Organizações Globo.
Programação da TV, vídeos, links para os sites dos programas da emissora.

Record – www.rederecord.com.br
Programação diária, galeria de fotos e link para a Record Internacional.
É possível também ouvir os programas da Rádio Record.

Rede TV – www.redetv.com.br
Programação, links para programas. Há área específica para cadastramento
dos profissionais da imprensa.

TV Tem – www.temmais.com
Rede de afiliadas da TV Globo no interior do Estado de São Paulo, que cobre
as regiões de Bauru, Itapetininga, Jundiaí, São José do Rio Preto e Sorocaba.
O site traz notícias, vídeos e links para sites programas e telejornais da rede.

Sesc TV – www.sesctv.com.br
Canal de cultura e educação com programação retransmitida para todo o país
em sinal aberto, por emissoras educativas e independentes, ou por operadoras
de TV por assinatura.

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) – www.sbt.com.br
Webjornal com os destaques da semana da emissora, informações sobre promoções,
programação completa e serviços interativos – como o portal de voz. É possível
baixar o discador iSBT e acessar os sites dos programas apresentados pela emissora.

Univesp TV – www.tvcultura.com.br/univesptv
Canal aberto dedicado exclusivamente à programação da Universidade Virtual
do Estado de São Paulo (Univesp), a Univesp TV é uma ferramenta fundamental
para a realização dos primeiros cursos a distância da instituição.
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Centro Paula Souza – twitter.com/paulasouzasp
Mensagens instantâneas sobre a atualização do site da instituição.
 
Etec Polivalente – twitter.com/ETECPolivalente
Traz informações e notícias sobre a Etec localizada na cidade de Americana.
 
Fatec Ourinhos – twitter.com/FatecOurinhos
Agenda, informações sobre o funcionamento da Fatec Ourinhos, eventos,
Vestibular e outras informações.
 
Fatec São José do Rio Preto – twitter.com/fatecriopreto
A ferramenta possibilita que alunos e professores acompanhem o dia-a-dia da
instituição: principais eventos, datas, processos seletivos e atividades acadêmicas.
 
Governo do Estado de São Paulo – twitter.com/governosp
Mensagens rápidas sobre notícias, projetos e programas do governo estadual
de interesse da população.
 
José Serra – twitter.com/JoseSerra
O governador de São Paulo envia mensagens sobre diversos assuntos
e interage com internautas.
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