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Consórcio Internacional para o Avanço das Pub
acesso livre à publicações acadêmicas. Oferec

Dispõe também, sem custos, espaço e serv
acadêmicas que queiram aderir.

 Publicações Acadêmicas . Portal que defende o
ferece uma ampla lista de publicações "livres". 
serviço de hospedagem para as publicações 

acadêmicas que queiram aderir.



ojeto de acadêmicos da UNAM (México) que vise visa constituir um portal de livre e irrestrito a



Desenvolvido na Universidade
outras universidades. É um 

ade de Uppsala, com adesões de
um repositório de documentos 



m como objetivo "incrementar a visib
blicações acadêmicas e científicas po

e impacto". Surgiu a partir da First Nordic Conference on Scholarly 

 visibilidade e a facilidade de uso das
s por meio da promoção de sua difu
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 uma iniciativa sem objetivo de lucro
científica de acesso livre e integral à publicações científicas de alta 

cro que visa prover a comunidade 
científica de acesso livre e integral à publicações científicas de alta 



Disponibiliza papers e artigos na áre
estatística de acesso e aceita comen

 área de computação e matemática.
mentários e avaliações sobre os texto



e de Dados Nacional da Área da Saú
anhol. O acesso é livre, mas não faz 

Open Access. não há garantias que o acesso permanecerá livre.

 Saúde. Possui versões em inglês e 
 faz parte do movimento internacion

Open Access. não há garantias que o acesso permanecerá livre.



Amplo projeto 
que disponibiliza 
livros de domínio 
público.
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