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

Sua biblioteca cobre os recursos tradicionais/ ProQuest Pivot 
cobre o financiamento. Pivot acelera o processo de pesquisa 
integrando financiamento e descobertas de colaboradores 
em uma ferramenta poderosa. Conecta pesquisadores e 
suporte financeiro impulsionando a mais abrangente fonte de 
financiamento global, aliada a perfis acadêmicos aclamados para 
combinar suporte financeiro a pesquisadores e parceiros.

Benefícios do Pivot 
Para Pesquisadores
• Permite a descoberta fácil de novas fontes de financiamento.
• Integra financiamento e localização de colaboradores em uma 

ferramenta.
• Atrai usuários e promove acesso à ferramenta rapidamente.
• Oferece a possibilidade de compartilhar e comunicar 

oportunidades de financiamento com colegas.

Para Universidades
• Fornece conexão global e local.
• Acelera o processo de pesquisa simplificando o processo de

formação de equipes de pesquisa e a combinação com fontes 
de financiamento.

• Promove visibilidade à pesquisa em sua universidade.

Para Administradores de Pesquisa
• Fornece suporte a uma abordagem proativa de administração de

pesquisa preliminar e desenvolvimento de pesquisa.
• É intuitiva e fácil de implementar, permitindo que pesquisadores

utilizem a ferramenta por conta própria se assim desejarem.
• Fornece todas as categorias de fontes ao seu alcance.
• Fornece análises e relatórios sobre como a ferramenta está

sendo utilizada para ajudar a medir o impacto e o retorno sobre
investimento.

Pivot Conecta Docentes e Pesquisadores para:
• Mais de 3 milhões de perfis de pesquisadores criados por 

meio de editorial e enriquecidos através de nosso algoritmo de 
desambiguação de autor exclusivo, vinculando publicações e 
bolsas de estudos financiadas a perfis.

• Financiamento de 44 bilhões de dólares americanos.
• 28.000 oportunidades de financiamento, incluindo 9.000 

pesquisas e 6.000 oportunidades a mais de treinamento,
bolsas de estudo ou bolsas de pesquisa. Oportunidades de
financiamento são incluídas e atualizadas diariamente.

• Cobertura internacional que se estende aos EUA, Reino Unido, 
Europa, América Latina, Austrália/Nova Zelândia, África do
Sul e mais.

• Uma grande variedade de oportunidades de financiamento
que cobrem atividades desde pesquisa até o financiamento de
viagens - de governo, instituições, fundações e patrocinadores
corporativos.

• Perfis criados moldados pela estrutura da instituição, 
melhorando a navegação e identificação de pesquisadores
dentro e fora de sua instituição.

Pivot™
Empoderando o seu Pesquisador



Exiba o Talento de sua Instituição com a Galeria do 
Pivot™
Um site personalizável no qual a instituição pode promover seus 
talentos em pesquisa, e seu trabalho, para o mundo de forma 
fácil e rápida.

A Pivot Gallery é ideal para:

• Expor seus especialistas residentes dentre Veículos de Mídia, 
Editores e Escritórios de Advocacia

• Exibir o corpo docente para ajudar no recrutamento
• Promover publicações importantes, bolsas de estudo e patentes 

que foram publicados ao longo dos anos.

Aproveite Pivot ao Máximo - 
Confira os benefícios!

Cria sua própria equipe de promoção do Pivot.
• Todos os pesquisadores podem criar suas próprias

contas no Pivot com algumas etapas fáceis, mas usuários
administradores têm acesso a uma caixa de ferramentas
chamada Admin Tools for Training and Promoting Pivot.

• Escolha alguns administradores de pesquisa e crie contas de
Administrador para eles de modo que possam promover o
Pivot a usuários em potencial.

Facilite o uso com Pivot Tools. 
• Crie uma caixa de pesquisa que inicia uma busca básica de

oportunidades de financiamento depois que os usuários
acessam o Pivot, de modo que não haja dúvidas sobre onde
começar.

• Não deixe de adicionar a caixa em seu site!

Facilite o acesso ao Pivot.
• Coloque um link para o Pivot em várias páginas no site da

universidade.
• Melhor ainda, torne o Pivot importante criando listas de

compilação de oportunidades que focam em grupos de
usuários específicos.

• Coloque links dessas listas no site do centro de pesquisa, sites
de departamentos e sites de recursos.

Impulsione o mapeamento inteligente do Pivot. 
• O Pivot Funding Advisor analisa diversas áreas em um perfil

de usuário e exibe automaticamente oportunidades de
financiamento correspondentes, algumas que podem não ter
sido encontradas com uma simples pesquisa.

Envie Pivot para seus usuários. 
• Compartilhe buscas com pesquisadores e explique a eles

como configurar um alerta de financiamento por e-mail
semanal para que as informações cheguem até eles.

Deixe que o Pivot realize o treinamento. 
• Direcione usuários para nossos webinars e vídeos de

treinamento que o farão começar a usar essa ferramenta em
pouco tempo.
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Parcerias Poderosas

Porque o ProQuest é membro do ORCID e utiliza o API 
do software do ORCID, pesquisadores podem conectar 
com seu ORCID ao editar seu perfil no Pivot. Uma vez 
conectado, verão seu ORCID em seu perfil, fazendo com 
que seja possível, também, atrair atualizações futuras do 
ORCID diretamente para seu perfil do Pivot. Como o Pivot 
também atua em sites como um CV online localizado no 
site de uma universidade, o sistema de combinação do 
Pivot oferece o melhor em recomendações de classe de 
programas de financiamento.

Para saber mais sobre o ORCID, acesse http://orcid.org/.

Fornecer acesso ao Pivot é apenas o começo.
Quer saber como você pode impulsionar este serviço 
abrangente para combinar suporte financeiro a pesquisa-
dores e parceiros?

Atraia os usuários rapidamente!

Entre em contato com um representante de vendas em http://www.proquest.com/go/contactus 

Para saber mais sobre o Pivot, acesse www.proquest.com/go/pivot

http://orcid.org/
http://www.proquest.com/go/contactus
http://www.proquest.com/go/pivot



