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Associação Brasileira de Estatística - boletins da entidade e links: 
www.ime.usp.br/~abe  
 
Associação de Mídia Interativa - traz código de ética para veiculação de anúncios na 
rede: www.ami.org.br  
 
Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos - debate o papel das mulheres 
na indústria da criação de games: www.igda.org   
 
Biotecnologia - serviços noticiosos com busca por assunto: www.biotecnologia.com.br  
Business 2.0 - dedicado ao comércio eletrônico: www.business2.com  
 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - encontros, treinamentos e notícias: 
www.camara-e.net   
 
Ciência da Computação - site dos alunos da Universidade Estadual do Ceará, com 
resumos de disciplinas do curso: www.rive.com.br/icc  
 
Ciência da Computação Online - trata da atuação do profissional dessa área: 
www.cienciadacomputacaoonline.com  
 
Confea - Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia e Agronomia; apresenta chat e 
links: www.confea.org.br  
 
Conselho de Informações sobre Biotecnologia - artigos e entrevistas sobre o uso de 
biotecnologia: www.cib.org.br  
 
Council for Biotechnology Information - mantido por empresas internacionais de 
biotecnologia, com notícias da área: www.whybiotech.com  
 
Design Gráfico - especiais sobre design de páginas na rede: 
www.uol.com.br/designgrafico  
 
DigiNet - tutoriais de software para quem faz sites: diginetbr.tripod.com/webmaster  
Direito na Web - artigos de juristas sobre infrações na internet: 
www.direitonaweb.com.br  
 
Estatística no Mundo - lista com links sobre o assunto para todos os continentes: 
www.estatistica.eng.br/estatnomundo.html   
 
Executiva Nacional dos Estudantes de Computação - informações sobre cursos de 
graduação nessa área: www.enec.org.br  
 
Federação Internacional de Robótica - classificação dos tipos de robô e estatísticas; em 
inglês: www.ifr.org  
 
Gamasutra - para o aperfeiçoamento de designers de games: www.gamasutra.com  
Get a Grip on Robotics - aborda o desenvolvimento da robótica: 
www.thetech.org/exhibits_events/online/robots  



 
iDevGames - destinado a programadores e designers que criam games para micros 
Macintosh: www.idevgames.com  
 
Informática Jurídica e Direito Informático - jurisprudências de vários países e 
pesquisas em registros de domínios; em espanhol: www.informatica-juridica.com  
 
Informativo Jurídico Eletrônico - trata da aplicação do Direito na internet: 
www.infojus.com.br  
 
Inovação Tecnológica - novidades nas áreas de engenharia e de informática: 
www.inovacaotecnologica.com.br  
 
Institute of Mathematical Statistics - enfatiza o estudo de probabilidade: 
www.imstat.org  
 
Internet Society - associação de profissionais; conta com mais de 11 mil membros em 
182 países: www.isoc.org  
 
ITWeb - portal de negócios para quem trabalha com tecnologia da informação: 
www.itweb.com.br  
 
La Web del Programador - em espanhol, apresenta manuais sobre as linguagens de 
programação: www.lawebdelprogramador.com  
 
Revista E-Commerce - leia as principais reportagens desse periódico: 
www.revistaecommerce.com.br  
 
Robotics Education Project - promovido pela Nasa, tem o objetivo de estimular o 
estudo da robótica: robotics.nasa.gov  
 
Sociedade Brasileira de Automática - acompanhe os eventos coordenados pela 
associação: www.sba.org.br  
 
Sociedade Brasileira de Biotecnologia - fique por dentro das alterações na legislação 
desse setor: www.sbbiotec.org.br  
 
Sociedade Brasileira de Computação - datas e temas de eventos da entidade e de 
outros órgãos: www.sbc.org.br  
 
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - veja onde se especializar nesse ramo, 
no Brasil e no exterior: www.sbis.org.br  
 
Sociedade Brasileira de Matemática - periódicos e calendário de encontros de 
matemáticos: www.sbm.org.br  
 
The Robotics Institute - da Universidade Carnegie Mellon, nos EUA; veja pesquisas 
feitas pelo instituto: www.ri.cmu.edu  
 
The Statistics Homepage - banco de dados focado no ensino de estatística: 
www.statsoft.com/textbook/stathome.html  
 
Webmaster Online - para gerenciar sites: www.wmonline.com.br 



 
 
 
 
ESTUDO ON-LINE 
 
10 em Tudo - ajuda em todas as disciplinas (destaque para resumos de obras 
literárias): www.10emtudo.com.br  
 
Adoro Física - mostra a física aplicada ao cotidiano; auxílio em pesquisas: 
www.adorofisica.com.br  
 
A Proa da Química - página portuguesa, com resumos dos grandes campos da química; 
para consulta rápida: www.terravista.pt/meiapraia/1062/indexm.html  
 
Arte na Matemática - confira detalhes da história dessa ciência: 
www.tvcultura.com.br/artematematica  
 
Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro - pesquise textos, imagens e sons e faça 
download de obras clássicas que caem no vestibular: www.bibvirt.futuro.usp.br  
Biomania - resumos dos tópicos da disciplina, com ilustrações e gráficos: 
www.biomania.com.br  
 
Biologia na Web - para quem quer se aperfeiçoar em biologia molecular: 
www.biologianaweb.com  
 
Biotemas - amplo material sobre os fundamentos da biologia: 
intermega.com.br/biotemas  
 
EAprender - busca por temas; é necessário cadastrar-se: eaprender.ig.com.br  
EduFind - para tirar suas dúvidas sobre a gramática da língua inglesa: 
www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm  
 
English.com.br - ensino de inglês on-line: www.english.com.br  
 
Escola 24 horas - atualidades, aulas virtuais e biblioteca com especiais monotemáticos: 
www.escola24h.com.br  
 
Feranet 21 - para testar seus conhecimentos em todas as disciplinas; traz também 
biografias de personalidades históricas: www.feranet21.com.b r  
 
FisicaNet - mecânica e ondulatória são alguns dos tópicos oferecidos: 
fisicanet.terra.com.br  
 
Free English - aperfeiçoe seu inglês ouvindo rádio: www.freeenglish.com/portuguese  
Geografia para Vestibulandos - feito por um professor, tem resolução de provas 
aplicadas em vestibulares e atualidades: www.maurinto.pro.br  
 
Gramática da Língua Portuguesa - ensino dos principais fundamentos do idioma: 
www.portugues.com.br  
 
Guia de Química e Ciências - faça pesquisa sobre ácidos, eletrólise e isomeria: 
www.qaw.com.br  



 
Historianet - confira seus conhecimentos e tire dúvidas de história do Brasil e geral: 
www.historianet.com.br  
 
IBGE Teen - útil em pesquisas sobre os Estados brasileiros: www.ibge.gov.br/ibgeteen  
Klickeducação - indicado para trabalhos escolares sobre temas como tecnologia e 
cultura brasileira: www.klickeducacao.com.br  
 
Língua Portuguesa - faça lições de gramática: educaterra.terra.com.br/sualingua  
Literatura Online - curso da disciplina, com links; possibilita baixar arquivos de obras: 
www.lol.pro.br 
 
National Geographic - confira mapas de todo o mundo na página da revista homônima: 
www.nationalgeographic.com/maps  
 
NetHistória - notícias relacionadas a estudos e a descobertas históricas: 
www.nethistoria.com  
 
Nossa Língua Portuguesa - site do professor Pasquale Cipro Neto, colunista da Folha, 
com testes de gramática: www.uol.com.br/linguaportuguesa  
 
Sabertudo - página com simulados e vestibulares corrigidos: www.sabertudo.com.br  
Só Matemática - material de apoio, jogos e desafios matemáticos: 
www.somatematica.com.br  
 
UOL Biblioteca - encontre dicionários, especiais sobre religião e cronologias: 
www.uol.com.br/bibliot 
 
 
EMPREGOS E ESTÁGIOS  
 
America's Job Bank - procure emprego nos EUA. Traz seção para deficientes físicos: 
www.ajb.dni.us  
 
Aprendiz - para quem procura um estágio ou o prime iro emprego: 
www.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos  
 
Banco Nacional de Empregos - informativo com vagas por e-mail, enviadas no instante 
em que são oferecidas pelas empresas; pago: www.bne.com.br  
 
Catho Online - busca gratuita de vagas em todos os Estados: www.catho.com.br  
 
Centro de Integração Empresa Escola - veja cursos e chances de estágios: 
www.ciee.org.br  
 
Click Estágio - destinado a universitários em busca de experiência: www.clickestagio. 
com.br  
 
Curriculum.com.br - regras de etiqueta para o ambiente de trabalho e ajuda no 
planejamento de carreira: estudantes2.curriculum.com.br  
 
Folha Classificados - pesquise on-line oportunidades nos anúncios do jornal: 
classificados.folha.uol.com.br/folha/classificados/empregos  



Emprego Certo - cadastre seu currículo (para recém-formados e estagiários): 
www.empregocerto.com.br  
 
Empregos.com.br - envio gratuito por e-mail de ofertas de vagas; confira dicas para 
entrevistas e relações de trabalho: www.empregos.com.br  
 
Empregos.net - banco de currículos e links de classificados e concursos: 
www.empregos.net   
 
Eurojobs - busque ofertas de trabalho nos países da Europa: www.eurojobs.com  
Gelre - cadastro gratuito para empregos e estágios (também para deficientes físicos): 
www.gelre.com.br  
 
Guia de Empregos - traz busca específica para as áreas de informática e de internet: 
www.ijobs.com.br  
 
Manager Online - artigos sobre mercado de trabalho, e-learning e liderança, além de 
testes de auto-avaliação sobre a carreira: www.manager.com.br  
 
Monster - vagas para Europa, EUA, Canadá e Ásia: www.monster.com  
 
Neuronio.com - informações sobre programas de intercâmbio e dicas para investir seu 
dinheiro: neuronio.terra.com.br  
 
Núcleo Brasileiro de Estágios - painel com estágios e cadastro de currículos: 
www.nube.com.br  
 
Portal de Ensino - saiba mais sobre ensino no exterior: www.portaldeensino.com.br  
Pró Recursos Humanos - candidate-se a vagas e leia artigos: www.prorh.com.br  
Universia Brasil - bolsas, financiamentos, cursos e ofertas de trabalho: 
www.universiabrasil.net   
 
UOL Empregos - notícias sobre concursos e legislação trabalhista: 
noticias.uol.com.br/empregos  
 
Yahoo! Empregos - mais de 90 mil oportunidades de emprego e guias sobre salários e 
currículos: br.empregos.yahoo.com  
 
WorkInfo - para profissionais da área de informática em busca de trabalho: 
www.workinfo.com.br 
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