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Os títulos listados não devem ser considerados como indicados ou sugeridos, constituindo-se apenas exemplos de opções de
fontes para pesquisas.
Se quiser indicar algum recurso assinado, compartilhe o link para o texto e não o arquivo, para termos contados os acessos.
Se tiver sugestões para nossos tutoriais, checklist ou modelos, envie-as para biblioteca.ippri@unesp.br, para que possamos
aprimorá-los. Agradecemos a colaboração!

Acesso
Temos acesso na Unesp a conteúdos de acesso aberto (livres) e de acesso fechado
(somente para assinantes).
Para conseguir acessar os recursos assinados, é preciso que esteja identificado como
usuário da rede Unesp, pois o controle de identificação é feito por IP, automaticamente.
Ou seja, se a página de um recurso assinado pela Unesp estiver exigindo login e senha, é
porque sua conexão não está identificada dentro das margens de IP da Unesp ou seu
VPN Unesp não está ativo.
Para ser identificado como assinante, é preciso que você configure a conexão VPN Unesp
no seu computador, ou esteja utilizando computador institucional, para que esteja dentro
da margem de identificação de usuário da Unesp. Para configurar a rede VPN Unesp,
acesse a nossa página sobre a VPN Unesp.
O conteúdos que assinamos via Portal de Periódicos da CAPES devem ser consultados
diretamente no Portal (desde 01/06/2016 o acesso aos conteúdos científicos nele
presentes devem ser acessados exclusivamente por ele).
Veja exemplo abaixo de identificação da Unesp por reconhecimento por IP no Portal de
Periódicos da CAPES:
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A-C
Consulte cobertura via P@rthenon*. Acesse via P@rthenon e/ou Portal CAPES**
●

ADI - Africa development indicators**

●

African & Asian Studies

●

African and Asian Studies*

●

African Development Review*

●

African Studies* [ISSN 0002-0184]

●

African Studies [ISSN 0002-0206]

●

African Studies Quarterly*

●

African Studies Review*

●

BBC World Service - The History of Africa

●

Bridges Africa

●

Cambridge Books Online - African government, politics and policy

●

Canadian Journal of African Studies*

●

CEBRAFRICA – Centro Brasileiro de Estudos Africanos – Publicações

●

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*

E-W
Consulte cobertura via P@rthenon*. Acesse via P@rthenon e/ou Portal CAPES**

●

Estudios de Asia y África*

●

Estudos Afro-asiáticos*

●

Journal of Asian and African studies*

●

Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT/UFRGS) – Dossiê Segurança
na África Austral

●

Northeast African Studies*

●

Real Instituto Elcano - África Subsahariana

●

Review of African Political Economy*

●

Revista Brasileira de Estudos Africanos

●

Taylor & Francis Online - Especiais: African Studies

●

West African Studies*

