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O que está por trás de todo pesquisador bem sucedido?
Acesso a suporte, recursos e, principalmente, financiamento de 
patrocinadores que acreditam em seu trabalho.

Dois recursos da ProQuest – RefWorks e Pivot® – são uma combinação ideal que 
satisfaz a “lista de desejos” de acadêmicos e docentes que buscam deixar sua marca 
no mundo acadêmico. 

Organize os pesquisadores

O novo RefWorks é o mais abrangente serviço de fluxo 
de trabalho de gestão de referência no mercado.

Com RefWorks, você proporcionará as ferramentas 
essenciais que ajudam pesquisadores a juntar e 
organizar documentos, criar citações e bibliografias 
instantâneas e melhorar sua capacidade de se 
conectar e colaborar com outros pesquisadores.
 

Financie pesquisadores

Com o Pivot, você ajudará pesquisadores e docentes 
a descobrir e se conectar com oportunidades de 
financiamento e bolsas de estudo através do recurso 
mais abrangente de fontes de financiamento global 
disponível, aliado a perfis acadêmicos aclamados 
para combinar suporte financeiro a pesquisadores e 
parceiros.

Ao promover visibilidade para a pesquisa em sua 
universidade, o Pivot ajuda seus usuários a encontrar 
financiamentos que combinam de forma única com os 
dados de seu perfil de pesquisador.

Proporcione o serviço mais abrangente a seus 
pesquisadores e docentes

http://www.proquest.com
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Características 
que importam para 
pesquisadores

Resultados para 
todos aqueles 
que procuram 
informações

Conecta pesquisadores a ferramentas:
Fácil o suficiente para que graduandos o dominem, 
mas aprofundado o suficiente para pesquisadores 
profissionais, RefWorks apresenta a melhor 
combinação de características para qualquer um 
em sua instituição.

Conecta pesquisadores a financiamentos:
Tipos de financiamento podem ser encontrados para 
graduandos, pós-graduandos, PhD, pós-doutorandos e outros 
pesquisadores. Oportunidades de financiamento gerenciadas 
editorialmente de 17.000 patrocinadores são combinadas com 
perfis de pesquisadores, gerando resultados de: 
• US$ 70 bilhões em financiamento
• 22.000 oportunidades de financiamento, incluindo

mais de 9.000 em oportunidades de pesquisa e mais 
de 6.000 em oportunidades de treinamento, bolsas de 
estudo ou bolsas de pesquisa

• Mais de 17.000 patrocinadores na base de dados 

Cobertura internacional que se expande para os EUA. Reino 
Unido, Europa, América Latina, Austrália/Nova Zelândia, 
África do Sul e mais.

Interface fácil 
de usar

Pesquisadores terão a mesma experiência 
independentemente do modo como acessarem o 
RefWorks, que possui uma interface consistente e 
aparece em toda plataforma.
Com uma variedade de extensões, o RefWorks suporta 
Google Docs, Dropbox, Office 365, Write-N-Cite, IOS e 
Android, facilitando o acesso de pesquisadores a seu 
trabalho em qualquer dispositivo.
Sendo o único produto baseado em navegador, o 
RefWorks facilita compartilhamentos e colaborações; 
além disso, usuários podem escolher entre 9 idiomas.

Com a função atualizada de Busca Avançada, Busca Rápida 
e opções elaboradas de palavras-chave, fica fácil encontrar 
rapidamente o que você precisa.
o Perfis de pesquisadores moldam a estrutura da 
instituição, melhorando a navegação e identificação dentro 
e fora de sua instituição.
Permite a descoberta fácil de novas fontes de 
financiamento. Usuários podem criar buscas 
personalizadas para satisfazer necessidades específicas, 
receber alertas semanais e monitorar prazos e atualizações 
de oportunidades.  

Melhores recursos O editor de estilo de citação integrado do RefWorks 
permite que usuários definam estilos e áreas 
personalizados, utilizem padrões institucionais ou 
criem novos. 4.000 estilos de citação são 
disponibilizados imediatamente.

Uma ampla base de dados de oportunidades de 
financiamento abrangendo atividades desde pesquisas 
até o financiamento de viagens - originadas de governos, 
instituições, fundações e patrocinadores corporativos.

Inserção de dados 
mais precisos 
para resultados de 
melhor qualidade

Pesquisadores são frequentemente desafiados a 
identificar se faltam metadados em suas bibliografias. 
O RefWorks permite que acadêmicos vejam sua 
lista de referências como se fosse uma bibliografia e 
identifiquem os elementos que faltam nos dados.
Além disso, enquanto usuários estão trabalhando 
em projetos de pesquisa, é fácil repetir referências. 
Com a ferramenta de revisão rápida de duplicação no 
RefWorks, isso pode ser facilmente resolvido.

Os aclamados perfis de pesquisadores do Pivot ajudam 
usuários a encontrar oportunidades de financiamento e 
bolsas de estudo que combinam de forma única com os 
dados de seu perfil de pesquisador.

Mais de 3.4 milhões de perfis de pesquisadores foram 
criados editorialmente e enriquecidos através de nosso 
algoritmo de desambiguação de autor proprietário. Os 
perfis incluem links para publicações e bolsas de estudo 
financiadas. 

Uma forma de se 
“desprender” 

O RefWorks proporciona treinamento, uma equipe de 
suporte dedicada e vídeos educacionais para manter 
pesquisadores produtivos e bem sucedidos.

Com o Pivot, ganhe uma vantagem sobre a concorrência ao 
identificar oportunidades de financiamento.
Pivot proporciona resultados imediatos para novos usuários. 
Com treinamento, uma equipe de suporte dedicada e vídeos 
educacionais, fica fácil fazer parte do time.

Saiba mais Acesse www.proquest.com/go/refworks Acesse www.proquest.com/go/pivot

Faça Parte do Time! 
Entre em contato com um representante de vendas em 
http://www.proquest.com/go/contactus 

O melhor serviço de gestão de referência que ajuda 
usuários a organizar e escrever seus trabalhos de 
pesquisa e bolsas de estudo.

O recurso mais abrangente para fontes de 
financiamento global, aliado a perfis acadêmicos 
aclamados para combinar suporte financeiro a 
pesquisadores e parceiros.

Dois recursos da ProQuest – RefWorks e Pivot® – Uma combinação ideal
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