
ProQuest® Dissertations & Theses Global
Repositório oficial da Biblioteca do Congreso Americano e conteúdo acadêmico crucial

A MAIOR BASE DE DADOS de teses e dissertações eletrônicas disponível do mundo, a Dissertations & 
Theses Global da ProQuest inclui 4 milhões de trabalhos de mais de 3.000 universidades de todo o mundo.  
Mais de 120.000 trabalhos são adicionados anualmente através de uma rede em constante expansão de 
universidades parceiras globais.

A Dissertations & Theses Global da ProQuest oferece uma coleção global extensa e em expansão de 
dissertações e teses, uma ferramenta importante e valiosa para a universidade e o pesquisador em todas as 
áreas de estudos. Instituições podem transformar as dissertações e teses da biblioteca, realizar pesquisas 
institucionais detectáveis globalmente a partir de bases de dados de confiança, e fornecer uso sob 
demanda a informações oficiais.

Acesso direto e imediato a trabalhos de pós-graduação na íntegra economiza tempo e dinheiro ao reduzir os 
recursos necessários para proteger trabalhos de pós-graduação através do empréstimo entre bibliotecas.

Para o pesquisador, a cobertura profunda e as extensas bibliografias revelam fontes e idéias que seriam 
perdidas de outra forma.  Acesso rápido e fácil a quase 2 milhões de trabalhos na íntegra e acesso com 
referência cruzada a conteúdos acadêmicos pelo serviço online da biblioteca melhoram a experiência de 
pesquisa.

Por que  a ProQuest Dissertations & Theses? 
Dissertações e teses são essenciais para estudos em toda a universidade. Ao trabalhar com a ProQuest, as 
instituições podem transformar as dissertações e teses da biblioteca, realizar pesquisas institucionais 
detectáveis globalmente a partir de bases de dados de confiança, e fornecer uso sob demanda a 
informações oficiais.

• Dissertações são uma forma crucial de comunicação acadêmica.

• Dissertações fornecem grandes fontes para áreas de pesquisa específicas.

• Dissertações são trabalhos acadêmicos baseados em pesquisas originais.

• Dissertações testam e apresentam novas idéias e tendências.

• Dissertações contêm dados e resultados de experimentos em laboratórios, trabalho de campo,
levantamentos e estatísticas que muitas vezes são a base de artigos periódicos - detalhes que artigos
de jornais muitas vezes não incluem.

• Dissertações fornece contextos valiosos para aprendizado sobre docência, instituições e acadêmicos
parceiros.



Prêmios e avaliações de produtos
• Arquivo de dissertações oficial para a Biblioteca do Congresso dos EUA

• Base de dados de registro para pesquisas de pós-graduação para American Research Libraries

• Mais de 2 milhões de PDFs na íntegra de 3.000 escolas

• 120.000 novos trabalhos adicionados a cada ano 

Para obter mais informações ou solicitar um teste gratuito, entre em contato conosco 
através de: http://www.proquest.com/LATAM-PT/pt-contact/

ProQuest® Dissertations & Theses Global continuação

• Ideias: revele o histórico de pesquisa de um tópico e procure nichos para pesquisas futuras.

• Resenhas de literatura: Teses de PhD contêm uma resenha completa da literatura de uma pesquisa
dentro do tópico.

• Pesquisa mais recente: Trabalhos de pós-graduação contêm as últimas tendências e as visões gerais
mais recentes sobre um tópico.

• Profundidade: Teses de PhD são muitas vezes mais detalhadas do que artigos de jornais.

• Conteúdo exclusivo: Teses de muitos nichos de humanidades e história, por exemplo, podem ser a única
literatura sobre o tópico.

• Estrutura: Encontre exemplos de resumos, como estruturar um argumento e como documentar uma
pesquisa.

Para o pesquisador, cobertura profunda e bibliografias extensas revelam fontes e idéias que seriam 
perdidas de outra forma. Acesso rápido e fácil a quase 2 milhões de trabalhos na íntegra e acesso de 
referência cruzada a conteúdos acadêmicos pelo serviço online da biblioteca melhoram a experiência de 
pesquisa de várias formas:

http://www.proquest.com/go/D8659
http://www.proquest.com/LATAM-PT/pt-contact/
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