
PORTAL DA INFORMAÇÃO DA UNIOESTE

Página de acesso livre ao conhecimento.

www.unioeste.br/portaldainformacao



A P R E S E N T A Ç Ã O

O Portal da Informação da Unioeste é um 
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O Portal da Informação da Unioeste é um 
projeto de acesso livre ao conhecimento. 

O portal oferece acesso livre ao seu 
conteúdo seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente a informação 
científica ao público proporciona maior 

democratização do conhecimento.



OBJETIVOS DO 
PROJETO

O Portal da Informação da Unioeste
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O Portal da Informação da Unioeste
pretende constituir-se como ambiente 

virtual que permitirá a coleta, a integração 
e o compartilhamento de conhecimentos, 

tendo como objetivo fundamental promover 
a disseminação científica. 



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS
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EDUNIOESTE - EDITORA E GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
(Publicações diversas como livros, coleções e séries bibliográficas)(Publicações diversas como livros, coleções e séries bibliográficas)

PROJETO SABER
SISTEMA DE ACESSO À BIBLIOTECA ELETRÔNICA DE REVISTAS

(Versão eletrônica de periódicos científicos)

BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES
(Produção científica dos programas institucionais de pós-graduação)

APOLO - SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIOESTE
(Acervo bibliográfico disponível para consulta on-line)



E D U N I O E S T E

ACESSE O SITE: www.unioeste.br/editora



E D U N I O E S T E
EDITORA E GRÁFICA
UNIVERSITÁRIA

A Edunioeste é um setor de criação e desenvolvimento de A Edunioeste é um setor de criação e desenvolvimento de 
projetos editoriais, tendo como missão fundamental 

coordenar as atividades de divulgação científica no âmbito 
da Unioeste. Trata-se de setor importante na estrutura 

institucional tendo em vista a crescente importância que tais 
atividades de divulgação vêm adquirindo junto ao universo 
acadêmico. Sua principal função é apresentar à sociedade, 

sob a forma de publicações diversas, o conhecimento 
científico e cultural produzido pela universidade. 



ACESSE O SITE: www.unioeste.br/saber



PROJETO SABER
SISTEMA DE ACESSO À BIBLIOTECA 

ELETRÔNICA DE REVISTAS

O Projeto SABER oferece acesso livre ao conteúdo das O Projeto SABER oferece acesso livre ao conteúdo das 
revistas científicas editadas pela Unioeste. Ao 

disponibilizar a informação científica de forma livre e 
gratuita, o projeto visa incentivar a cooperação entre 

pesquisadores de diferentes instituições de ensino tendo 
em vista a adequação aos novos paradigmas de mudança 
tecnológica, da produção e do uso de conhecimentos.



BIBLIOTECA DIGITAL
DE TESES E DISSERTAÇÕES 

DA UNIOESTE

ACESSE O SITE: www.unioeste.br/tede



BIBLIOTECA DIGITAL
DE TESES E DISSERTAÇÕES

DA UNIOESTE

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 
Unioeste congrega a produção dos cursos de pós-Unioeste congrega a produção dos cursos de pós-

graduação (mestrado e doutorado) e disponibiliza este 
conteúdo em meio digital para consulta e referência nas 

mais diversas áreas do conhecimento. O sistema 
automatiza os procedimentos de publicação eletrônica 

de teses e dissertações, oferecendo recursos de 
interação entre autor, curso de pós-graduação e 
biblioteca durante a implementação do processo.



ACESSE O SITE: 
www.unioeste.br/biblioteca



A P O L O
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UNIOESTE

O Sistema de Bibliotecas da Unioeste visa oferecer O Sistema de Bibliotecas da Unioeste visa oferecer 
informações técnico-científicas à comunidade acadêmica 

através de seus acervos e instalações. Sua missão 
fundamental é oferecer suporte aos programas de ensino, 
pesquisa e extensão e possibilitar o acesso à informação 

armazenada e gerada no espaço universitário. O projeto visa 
propiciar uma efetiva interação entre as bibliotecas da 
Unioeste, o meio acadêmico e instituições congêneres 

nacionais e internacionais, através de ações conjuntas visando 
à democratização da informação em benefício da sociedade.
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