Bases de dados de Psicologia

BVS Psicologia Brasil
O Portal do Modelo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é um espaço de integração
de informação para gestores de instâncias da BVS e interessados em conhecer ou
adotar o Modelo. Após a reformulação realizada em 2012, o Portal manteve a mesma
base de conteúdos e agregou novos, divididos em grandes áreas.
Em Gestão da BVS, o usuário encontrará os guias da BVS, exemplos de projetos e de
estruturação de matriz de responsabilidades, modelos de documentos, atas de reunião
e outras formas de subsídio para a implementação e condução de uma BVS.
Em História da BVS, estão disponíveis declarações, livros, guias, e outras publicações
sobre a BVS, além do histórico das Reuniões de Coordenação Regional da BVS.
Em Metodologias e aplicativos fornece um primeiro contato com todo o conjunto de
metodologias e tecnologias que sustentam o desenvolvimento das fontes de informação
da BVS, além de oferecer links para que bibliotecários e analistas de sistemas obtenham
detalhes técnicos sobre o conjunto. Toda parte técnica é desenvolvida em wiki e mantida
em constante atualização, através do trabalho da equipe da BIREME/OPAS/OMS e da
colaboração dos membros da Rede BVS.
Dentre as inovações incorporadas ao Portal do Modelo da BVS encontram-se a melhoria
do recurso de pesquisa e uma nova área de notícias geradas pela e para a Rede. O
novo portal tem como prioridade a integração de conteúdos e o compartilhamento entre
atores, de modo a oferecer um canal de comunicação e a promoção de serviços de
forma cada vez mais eficiente. Graças a essas inovações, você pode encontrar
pesquisando nosso playground spielautomaten.
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php

PePSIC - Periódicos Eletrônicos em Psicologia
Seu objetivo é contribuir para a visibilidade do conhecimento psicológico e científico
gerado nos países da América Latina, a partir de publicações de acesso aberto,
significando, também, um grande passo para a democratização do conhecimento
produzido na área.
O Portal, lançado em 2005, foi originalmente desenvolvido para publicar as revistas de
psicologia do Brasil, expandindo-se para outros países em 2006. Atualmente, publica
títulos de 11 países.
Seu objetivo é contribuir para a visibilidade do conhecimento psicológico e científico
gerado nos países da América Latina, a partir de publicações de acesso aberto,
significando, também, um grande passo para a democratização do conhecimento
produzido na área.
O Portal, lançado em 2005, foi originalmente desenvolvido para publicar as revistas de
psicologia do Brasil, expandindo-se para outros países em 2006. Atualmente, publica
títulos de 11 países.
http://www.dbd.puc-rio.br/wordpress/?p=2828
MEDLINE (PubMed)
Produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA), é a mais reconhecida e
valorizada na área da saúde. MEDLINE, especificamente, é um extrato do PubMed em
que os artigos são indexados a partir do vocabulário controlado da NLM, o Medical
Subject Heading (MeSH). Indexa revistas da área de ciências da saúde e disciplinas
correlatas que são incluídas a partir de um rígido processo de avaliação.
https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html
SciELO
Biblioteca eletrônica que fornece acesso a textos completos de uma coleção
selecionada de periódicos científicos brasileiros em diferentes áreas do conhecimento.
É o resultado de um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP), em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e apoio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Acesso aberto.
http://www.scielo.org/php/index.php

PSICODOC. Base de dados bibliográfica de Psicologia
PSICODOC é uma base de dados bibliográfica, com ligações aos textos completos,
especializada em Psicologia e disciplinas afins
Incluem-se os trabalhos publicados em revistas, congressos e livros editados na
Espanha, Portugal e na América Latina, desde 1975 até ao momento
A primeira edição foi efectuada em 1997, em suporte CD-ROM. Desde o ano 2002 e até
2010 foi editada na Internet e em CD-ROM e actualmente é publicada exclusivamente
na Internet
http://www.psicodoc.org/pt/home.htm

Laboratório de Mensuração da UFRGS
É um espaço que reúne pesquisadores que trabalham com Avaliação Psicologica em
seus diferentes contextos.
http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/

