
O QUE É PIVOT?

POR QUE USAR PIVOT?

Para universidades, Pivot:
Provê conexões locais e globais
• Pivot oferece conexões globais e locais que fortalecem a pesquisa, 

explorando novas vias de financiamento e colaboração.

Acelera o processo de pesquisa
• Pivot integra o financiamento global e descoberta de colaboração 

em uma potente ferramenta de comunicação e fluxo de trabalho.

Permite a visibilidade da pesquisa na sua Universidade
• Pivot gerencia o universo, cada vez mais complexo, de dados 

de perfis de pesquisadores.

Para administradores de pesquisa, Pivot:
Apoia uma abordagem pró-ativa na administração de pesquisa
• Pivot permite que você crie uma estratégia de 

financiamento, consulte prazos, e decida em conformidade.

É intuitiva e fácil de implementar
• Pivot é uma tecnologia que vai ajudar a aumentar a eficiência 

em seu departamento de pesquisa. Não há nenhuma 
necessidade de fazer instalação e atualizações de manutenção, 
a tecnologia é acessível através da internet.

Oferece múltiplas fontes de financiamento ao seu alcance
• A equipe editorial de Pivot vai além das agências de fomento 

governamentais conhecidas para reunir e organizar recursos 
de fontes internacionais que abrangem todas as disciplinas 
e uma grande variedade de atividades de pesquisa para o 
desenvolvimento de currículos e muito mais. 

Para pesquisadores, Pivot:
Integra fomento e colaboração em uma ferramenta
• Pivot integra a descoberta de financiamento e colaboradores 

em uma ferramenta potente para que os pesquisadores 
possam efetivamente colaborar com seus colegas, 
bem como descobrir rapidamente as oportunidades de 
financiamento adequadas.

Rapidamente envolve os usuários
• Sem muito treinamento, os usuários podem iniciar o uso, 

receber recomendações de financiamento e encontrar 
potenciais pares imediatamente.

Permite a descoberta de novas fontes de recursos
• Os usuários podem criar pesquisas sob medida para as suas 

necessidades específicas e receber alertas semanais. Além 
disso, Funding Advisor de Pivot recomendará financiamentos 
que podem revelar novos patrocinadores e oportunidades 
antes desconhecidos.

Permite compartilhamento, comunicação e colaboração em 
torno de financiamentos 
• Os usuários de Pivot podem compartilhar e comunicar 

resultados  de buscas de financiamento e colaboração com 
os seus colegas.

Há uma demanda crescente, da parte dos pesquisadores, por oportunidades de financiamento adequadas e efetiva colaboração 
com os seus pares. É importante satisfazer esta demanda tornando o fluxo de trabalho mais ágil. Pivot™ acelera o processo de 
pesquisa, integrando a descoberta de financiamentos e de colaboradores em uma ferramenta eficaz. Além de conectar-se a 
oportunidades de financiamento e colaboradores, os usuários de Pivot também podem partilhar e comunicar estes resultados 
com os seus colegas.
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CARACTERÍSTICAS
Além das vantagens que Pivot oferece, não só a professores 
e administradores, mas a universidade como um todo, 
esta ferramenta única oferece muitos recursos uma vez 
que melhorias constantes são feitas a fim de enriquecer 
a experiência do usuário e fornecer o retorno sobre o 
investimento que a universidade precisa.

• Crie buscas salvas e receba alertas semanais —gastando 15 
minutos para começar a receber alertas sobre um novo 
financiamento correspondente.

• Solicite e gerencie o seu perfil para receber recomendações 
de financiamento do Pivot Advisor e descubra novas fontes 
de financiamento.

• Compartilhe financiamento com colegas, mesmo que 
estejam fora da sua instituição.

• Pivot inclui muitas características especiais para apoiar os 
administradores de pesquisa, tais como:

 » Criar e controlar as contas de administrador de Pivot e 
as características atribuídas a cada conta. 

 » Criar listas curadas altamente focadas sobre temas 
específicos, de fácil manutenção. 

 » Recursos de personalização que permitem que os 
administradores de Pivot adicionem prazos internos 
e notas para as oportunidades de financiamento e 
alertem os seus usuários com seus próprios anúncios 
no Pivot.

DESTAQUES DE CONTEÚDO
Esta solução oferece, ao corpo docente e pesquisadores, 
acesso a:

• 28.000 oportunidades de financiamento, com novas 
oportunidades e atualizações diárias.

• Cobertura internacional—EUA, Reino Unido, Europa, América 
Latina, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. 

• Uma grande variedade de oportunidades de financiamento 
que cobrem desde as atividades de pesquisa até viagens 
prêmio de governos, instituições, fundações e empresas.

• Perfis criados no modelo estrutural da instituição, 
melhorando a navegação e identificação de pesquisadores, 
dentro ou fora da sua instituição.

• Mais de 3 milhões de perfis de pesquisadores editorialmente 
criados e enriquecidos através do nosso algoritmo 
patenteado de desambiguação de autores, ligando 
publicações e financiamentos recebidos aos perfis.

www.proquest.com

PARA UM PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE PIVOT OU OUTRA 
INFORMAÇÃO SOBRE ESTA FERRAMENTA VALIOSA, VISITE 
WWW.PROQUEST.COM/GO/PIVOT.
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