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ISA EBSCO é um sistema que contempla 04 

grandes bases de dados: Academic 
Search Elite, Dynamed, Medicina 
Baseada em Evidências, Dentistry & Oral 
Sciences Source (área especifica da 
Odontologia) e Engineering Source.

Você tem a opção de escolher em qual 
base deseja pesquisar, basta marcar 
selecionar/desmarcar tudo e clicar em 
continuar.

Plataforma jurídica de abrangência 
mundial que disponibiliza publicações 
referentes a 130 países, com mais de 80 
milhões de documentos postados, 
incluindo 5.800 livros jurídicos e 1.200 
periódicos, jornais e revistas do mundo.

O sistema de pesquisa da VLex inclui 
tradutor em 13 idiomas para facilitar a 
consulta.

Você poderá acessar jurisprudência, 
legislação, doutrina jurídica, revistas, 
e-books, enciclopédias, dicionários, 
modelos de contratos e todo conteúdo 
sem limite de acesso com download das 
obras disponíveis.

Plataforma
EBSCO
host

TARGET
Gedweb

Plataforma
VLEX

Plataforma de acesso a Normas Técnicas 
Brasileiras e Mercosul, Normas Técnicas 
Estrangeiras e Internacionais, Matérias 
Técnicas, Normas Regulamentadoras, 
Regulamentos Técnicos, Projetos de 
Normas dentre outros documentos 
nacionais e internacionais.

Você tem a opção de leitura online ou 
salvar em PDF. 



PLATAFORMAS E
BIBLIOTECAS VIRTUAIS

As bases de dados e bibliotecas virtuais 
visam à ampliação do acervo para auxiliar o 
Ensino, a Pesquisa e a Extensão nas diversas 
áreas de atuação da Instituição. Através 
dessas ferramentas de pesquisa você tem 
acesso a um amplo acervo de livros, artigos 
científicos, jornais, banco de teses e 
dissertações, dentre outros. O acesso à 
informação pode ser feito em qualquer lugar, 
a qualquer hora e de forma rápida, com 
possiblidade de buscas simultâneas. 

O QUE TEMOS?

Biblioteca Virtual da Pearson
Biblioteca Virtual Saraiva
Portal de Periódicos CAPES
Ebscohost
Vlex Brasil
Target Gedweb

QUEM PODE ACESSAR?

Discentes, docentes e corpo administrativo 
da Universidade Ceuma.

COMO ACESSAR?

Acesse o site www.ceuma.br
Faça login na sua área restrita
Clique em: BIBLIOTECAS VIRTUAIS
Escolha a Plataforma de sua preferência.

Disponibiliza livros on-line nas mais diversas 
áreas como Administração, Marketing, 
Engenharia, Economia, Direito, Letras, 
Jornalismo, Computação, Educação, 
Medicina, Enfermagem, Psicologia, e outras.

Para pesquisar, basta digitar um título, 
categoria e autor e você terá ao seu alcance 
uma relação de livros disponíveis.

Acesso em Tablets (iPad e sistema Android).

Você pode selecionar livros favoritos, fazer 
marcações, imprimir páginas, além do 
recurso a acessibilidade para deficientes 
visuais.

A Biblioteca Virtual Saraiva 
disponibiliza títulos atualizados na área 
Jurídica, Administrativa, Gestão de 
Negócios e de livros para concursos.

Para pesquisar, basta digitar um título, 
categoria e autor e você terá ao seu 
alcance uma relação de livros disponíveis.

Acesso em Tablets (iPad e sistema 
Android).

Você pode selecionar livros favoritos, 
fazer marcações, imprimir páginas, além do 
recurso de acessibilidade para deficientes 
visuais.

BIBLIOTECA VIRTUAL
PEARSON

BIBLIOTECA
VIRTUAL

A maior biblioteca virtual de informação 
científica do mundo.

Mais de 37.000 títulos de revistas acadêmicas 
(periódicos) disponíveis para consulta em texto 
completo.

126 bases de dados de referências e resumos 
para levantamento bibliográfico (quem está 
publicando o quê).

Mais de 250.000 documentos entre capítulos de 
livros eletrônicos, relatórios e outros tipos de 
publicações não seriadas.

ATENÇÃO: O acesso ao Portal de Periódicos deve ser 
feito dentro da Universidade Ceuma, por meio de 
reconhecimento de IP, em locais como biblioteca e 
laboratórios de informática.

PORTAL DE PERIÓDICOS 
.periódicos.


