
  

Diretório AbraEAD 
Localize-se no mundo da Educação a Distância 

Descubra o que algumas das melhores universidades do país e do mundo podem oferecer 
para quem quer se encontrar no mundo da educação a distância. 

A ambiente da Educação a Distância divide-se por grupos de interesses cada vez mais amplos e 
focados. Este diretório abriga alguns destes grupos e propõe-se ajudar  a divulgá-los e localizá-los. 

Se você pertence a algum grupo que não foi citado neste diretório, ou sentiu falta de algum link, 
informe clicando aqui: Quero divulgar um link. 

 Bibliotecas digitais 

• Bibliomania 
Mais de 2.000 textos clássicos da literatura (em inglês). 
http://www.bibliomania.com/ 
 
• Biblioteca Digital da Unicamp 
Livros, teses, documentos, periódicos eletrônicos, recortes de jornais etc. 
http://libdigi.unicamp.br/ 
 
• Biblioteca Nacional 
Coleção de fotos do imperador D. Pedro II. 
http://catalogos.bn.br/terezacristina/index.htm 
 
• Biblioteca Nacional 
Catálogos on-line da Fundação Biblioteca Nacional. 
http://catalogos.bn.br/ 
 
• Biblioteca Nacional da Espanha 
Excelente catálogo literário e artístico, como a exposição virtual de Goya (em espanhol). 
http://www.bne.es/ 
 
• Biblioteca Nacional de Maestros 
Biblioteca do governo argentino voltada a educadores. 
http://www.bnm.me.gov.br/ 
 
• Biblioteca do Senado Nacional 
Acesso à Biblioteca do Senado. 
http://www.senado.gov.br/biblioteca/ 
 
• BibVirt 
Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. 
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/ 
 
• Domínio Público 
Obras de domínio público – clássicos da literatura, músicas, documentos etc. 
http://www.dominiopublico.gov.br/ 
 
• IBGE  
Site sobre dados de países em todo o mundo. 
Contém indicadores em várias áreas, mapas e fotos de cada país em separado. 
http://www.ibge.gov.br/paisesat/ 
 
• SciELO 
Biblioteca eletrônica com periódicos científicos brasileiros e latino-americanos. 
http://www.scielo.br/ 
 
• TV Escola 
Mais de 400 vídeos disponibilizados pelo MEC sobre variados temas de interesse  
para educadores. 
http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=195 

 Bibliotecas digitais 
 
 Cursos gratuitos 
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 Núcleos acadêmicos 

 
 Objetos de aprendizagem 
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• Mecânica Vetorial 
Especializado em mecânica, traz jogos e menu interativo. 
http://www.mecanicavetorial.com 
 
• Modellus 
Versão em português de site com objetos de aprendizagem na área de Física. 
http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/ 
 
• PhET – Physics Education Technology 
Simulações, exercícios didáticos bem humorados e diversionais neste site da Universidade do 
Colorado. (em inglês) 
http://phet.colorado.edu/new/index.php 
 
• Romero Tavares 
Site do professor da Universidade Federal da Paraíba, focado em física. 
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/ 
 
• Scite 
Site sobre o uso da ficção científica no ensino da física. 
http://www.scite.pro.br/ficcao/ensino.php 
 
• Walter Fendt 
Tradução para o português do site alemão, especializado em física. Simples, direto e eficiente. 
http://www.walter-fendt.de/ph11br 

 Astronomia 

• Walter Fendt - Astronomia 
Versão em inglês do site alemão, com objetos de aprendizagem em astronomia. Simples, direto e 
eficiente. 
http://www.walter-fendt.de/a11e 

 Biologia e anatomia 

• Anatomia e Fisiologia Humanas 
Site da professora Ana Luisa Miranda Vilela, sobre anatomia e fisiologia humana. 
http://www.afh.bio.br 
 
• Bioloja 
Objetos de aprendizagem com grande ênfase em biologia, fisiologia e botânica. 
http://www.bioloja.com 
 
• Projeto O Homem Virtual 
Animações em 3D de diversas partes do corpo humano em funcionamento. 
http://www.projetohomemvirtual.com.br/ 
 
• Visible Body 
Especializado em anatomia humana. Desenhos de alta qualidade. 
http://www.visiblebody.com 

 Química  

• UENF 
Objetos de aprendizagem na área de química produzidos pela Universidade Federal Norte Fluminense 
– UENF. 
http://www.tic.uenf.br/~quimtic/ 
 
• UFRGS 
Isntituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponibiliza materiais didáticos, 
softwares e jogos. 
http://www.iq.ufrgs.br/aeq/index.html  
 
• UFRJ 
Objetos de aprendizagem produzidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
http://www.nce.ufrj.br/ginape/rived/objetos.htm 

 Línguas 

• About – italiano 
Frases que podem ser ouvidas em italiano, no sotaque nativo. 
http://italian.about.com/library/fare/blfareindex02.htm 
 
• About – inglês 
Aulas e exercícios para inglês.  
http://esl.about.com/  
 
• About – espanhol 
Aulas e exercícios para Espanhol. 
http://spanish.about.com 

 Matemática  

• Rei da Derivada 
Jogo interativo entre alunos para estimular o uso do cálculo diferencial. 
http://www.reidaderivada.com 
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