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Espaço online para a ancoragem de livros de origens                            

e itinerários diversos. Lugar de acesso: ponto de encontro,            

área para a interseção de rotas, saberes e ciências.                              

A Porto Livre é uma plataforma que reúne livros                              

editados em open access por diferentes instituições. 

Universidades, centros de pesquisa, editoras,                                   

movimentos sociais e ONGs, por exemplo. 



Seu objetivo é reunir títulos de interesse científico e social, 

agrupando-os num acervo que funcione como porto seguro                   

— mas também livre — para os leitores. Torna disponíveis,                  

de forma gratuita, obras relevantes para a ciência e para o 

pensamento social, criando uma coleção online que apoie as 

atividades de ensino e pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) e de outros centros de produção de conhecimento. 



Seu acervo está em construção e expansão permanentes. 

Instituições e autores podem submeter suas obras                                    

à plataforma, para que sejam avaliadas pelo                             

Conselho Curador, que irá analisar se estão de acordo                         

com a política editorial. Leitores também podem sugerir 

títulos. Mas só serão aprovados, claro, livros licenciados                     

para livre circulação na internet. 



Projeto Acesso Aberto e uso da literatura científica no ensino 
 

1. Pesquisa sobre acesso e uso da literatura científica por 
estudantes e docentes de pós-graduação do ICICT;  

2. Identificação de literatura científica disponível em Acesso 
Aberto relacionada aos temas centrais das pesquisas 
desenvolvidas no PPGICS;  

3. Identificação, recuperação e reedição de obras de difícil 
acesso – com relevância acadêmica e institucional;  

4.  Compartilhamento em Acesso Aberto da literatura científica 
recuperada.  





2. Identificação de literatura científica disponível em                       
Acesso Aberto (temas centrais das pesquisas do PPGICS)  

 





3. Identificação, recuperação e reedição de obras de difícil acesso 



A Coleção Memória Viva foi criada para tornar acessíveis             

aos leitores obras de reconhecida relevância acadêmica e 

institucional. Para isso, resgata e reedita livros esgotados, 

indisponíveis nas livrarias físicas e virtuais,                              

além de dissertações e teses acadêmicas que                           

ainda não integram acervos online. 



A recuperação desses trabalhos tem como objetivo a 

preservação de saberes na interseção entre saúde coletiva, 

informação e comunicação. Busca contribuir para a ampliação 

da Política de Acesso Aberto e a constituição de políticas de 

Memória e de Ciência Aberta da Fiocruz. Além disso,                   

colabora para o fortalecimento das políticas públicas de 

preservação da memória bibliográfica nacional. 
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Parceiros: 







Equipe do projeto 
 

Rodrigo Murtinho | coordenador 

Mauro Campello | coordenador adjunto 

Anne Ferreira dos Santos 

Cristina Maria Rabelais Duarte 

Fátima Duarte 

Ilma Noronha 

Leonardo Simonini 

Luciana Danielli 

Marilene Santos 

Mel Bonfim 

Mônica Garcia 

Patrícia Castro Ferreira 



Financiamento 
 

• Programa de Apoio à Pesquisa Estratégica em Saúde – 

PAPES VII/Jovem Cientista (Fiocruz/CNPq); 
 

• Programa de Indução à Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico – PIPDT (Icict/Fiocruz). 



 

rodrigo.murtinho@icict.fiocruz.br 
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