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Uma Experiência Unificada. 
Quatro Recursos Extraordinários

Junte-se à ProQuest em uma jornada para transformar 
a experiência acadêmica através do poder da busca e 
de uma interface visualmente atraente que simplifica os 
fluxos de trabalho dos usuários. Pela primeira vez, sua 
biblioteca pode ter acesso à maior coleção selecionada 
de periódicos, ebooks, dissertações, notícias e vídeos do 
mundo - tudo na plataforma amigável, responsiva e pronta 
para dispositivos móveis da ProQuest. 

Com ProQuest One Academic, quatro produtos 
multidisciplinares essenciais estão agora integrados: 

Mais melhorias interessantes da  
plataforma ProQuest

Quer sejam professores, estudantes ou pesquisadores, hoje 
em dia, os usuários da biblioteca precisam de acesso sem 
barreiras a uma ampla variedade de materiais de pesquisa 
desde um único ponto de acesso. Continuamos a investir na 
plataforma ProQuest, que abriga a maior coleção do mundo 
de conteúdo selecionado.

Melhorias mais recentes da plataforma ProQuest:

• Busca básica e páginas de resultados redesenhadas, 
facilitando a interação dos usuários com o conteúdo

• Pesquise e leia mais de um milhão de ebooks da  
Ebook Central (disponível apenas para assinantes da 
Ebook Central)

• Busque e assista 66.000 vídeos da Academic Video Online

NOVO!

Veja o que há de novo na ProQuest One Academic:

• Conteúdos abrangentes, variados e relevantes em 
todas as áreas, incluindo negócios, ciência, tecnologia, 
medicina, enfermagem, ciências sociais e humanidades

• Os últimos periódicos acadêmicos, incluindo editoras de 
impacto como The Lancet, BMJ, Nature, Science, New 
England Journal of Medicine e Journal of International 
Business Studies

• Uma massa crítica de 150.000 ebooks multidisciplinares 
com acesso ilimitado e multiusuário, ferramentas de 
pesquisa poderosas e downloads de capítulos sem DRM

• 66.000 títulos de streaming de vídeo, incluindo 
documentários, entrevistas, performances, programas de 
notícias, reportagens e muito mais

• Dissertações e teses que revelam pesquisas originais, 
muitas vezes a única fonte de informação sobre um 
determinado tópico

ProQuest Central Academic Complete

Academic Video Online ProQuest Dissertations 
and Theses Global

Apresentando 
ProQuest One Academic
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ProQuest Central 
A maior base de dados de pesquisa multidisciplinar
continua crescendo. Que conteúdo de texto completo
crítico para a pesquisa adicionamos no ano passado?
• Mais de 850 periódicos acadêmicos incluindo 120 da 

Springer Science & Business Media. Os principais títulos 
incluem Journal of Big Data e Bulletin of Mathematical 
Sciences. Outros importantes editores incluem 
Cambridge University Press, Oxford University Press, S. 
Karger AG e Taylor & Francis.

• Sete novas bases de dados Scitech abrangendo a 
indústria aeroespacial, agricultura, biologia, ciências da 
terra, engenharia, ciência ambiental e ciência  
dos materiais.

• Mais jornais e revistas incluindo El Pais, Marca, Les 
Echos, El Mundo, Cinco Días e Actualidad Economica, 
juntamente com milhares de relatórios de mercado de 
provedores como OCDE e Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação.

• 100.000 dissertações adicionais, agora com 250.000 
disponíveis no total.

• Mais de 1 milhão de documentos de trabalho da arXiv.org.
• Milhares de estudos de caso adicionais de fornecedores 

como BMJ Case Reports.
• Vinte e nove novos conjuntos de atas de conferências 

sobre temas atuais como a AI e a Mineração de Dados.

ProQuest Dissertations &  
Theses Global™
A maior base de dados de teses e dissertações eletrônicas
disponíveis globalmente, ProQuest Dissertations & Theses
Global inclui 4 milhões de trabalhos de mais de 3.000
universidades em todo o mundo. Mais de 130.000 
trabalhos são adicionados anualmente através de uma 
rede de parceiros universitários globais em constante 
expansão. ProQuest Dissertations & Theses Global 
oferece uma extensa e crescente coleção global de 
dissertações e teses, uma ferramenta importante e valiosa 
para a universidade e para o pesquisador em todas as 
áreas de estudo. O acesso direto e imediato a trabalhos 
de pós-graduação em texto completo economiza tempo e 
dinheiro, reduzindo os recursos necessários para garantir 
o acesso a trabalhos de pós-graduação por meio de 
empréstimo entre bibliotecas.

Interdisciplinar

Publicly Available Content Database
O uso de conteúdo de acesso aberto expõe os 
pesquisadores a vários desafios, incluindo fontes 
potencialmente não confiáveis e a necessidade de pesquisar 
várias bases de dados para obter o conteúdo correto. Por 
isso, a ProQuest lançou uma nova base de dados para 
ajudar os pesquisadores a encontrar conteúdo acadêmico 
de acesso aberto confiável - sem sair da plataforma 
ProQuest. A nova Publicly Available Content Database 
reúne, ou remete a, texto completo de conteúdo de acesso 
aberto publicado e preprints de centenas de fontes de todo 
o mundo. A base de dados, com milhares de títulos de 
acesso aberto disponíveis - e mais sendo adicionados -, está 
incluída na ProQuest Central e outros clientes da ProQuest 
também podem solicitar a inclusão em suas assinaturas 
sem custo adicional.

Os pesquisadores podem:

• Descobrir as últimas pesquisas com conteúdo especial
• Identificar facilmente o conteúdo de acesso aberto
• Acessar o conteúdo sem autenticação
• Ver links para conteúdo externo a partir da citação.

Digital Archiving & Access Program
O Programa de Acesso e Arquivamento Digital (DAAP) da
ProQuest é uma maneira fácil e econômica de digitalizar o
valioso registro de pesquisa de pós-graduação realizado
em sua instituição. Os projetos aumentam a visibilidade
de sua produção dentro da comunidade acadêmica em
uma variedade de canais de divulgação. O desenvolvimento 
de uma coleção digital de dissertações e teses economiza 
tempo e libera espaço para as bibliotecas, além de reduzir 
custos com EEB de trabalhos da sua instituição.

Apresentando 
ProQuest One Academic



4

Mais de 3.000 novos vídeos adicionados em 2018
de provedores de conteúdo conhecidos, incluindo:

• Sony Pictures Classics
• Annenberg Learner
• BroadwayHD™
• Contemporary Arts Media
• Milestone Films
• Shortcuts TV

• Marquee Arts
• For Dummies™
• Royal Shakespeare 

Company
• CreativeLive

• Mais de 1.500 títulos 
educacionais da  
BBC Studios

• Vídeos da BBC Landmark

• Conteúdo Dow Jones
• ...e mais

Chegando em 2019:
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learn more at  
alexanderstreet.com

Sua solução de vídeo
abrangente e multidisciplinar
inclui mais de 66.0000 títulos,
permite construir sua coleção
permanente com nosso
recurso Build by Choice
(direitos perpétuos), e fornece 
um serviço de hospedagem  
de mídia GRATUITO. 

Saiba mais em www.
alexanderstreet.com/avon 

Recursos de Ciência
e Tecnologia

O Mais Novo em Ciência e
Tecnologia
As coleções de Ciência e Tecnologia da ProQuest reúnem
texto completo acessível e conteúdo indexado abrangente
em centenas de áreas temáticas, abrangendo todos os
ramos cruciais das ciências. 

Atualizações importantes para a coleção:

• 134 títulos em texto completo de editoras de alto 
impacto, divulgando as últimas descobertas científicas 
de todo o mundo, incluindo Meteorological Society, 
Cambridge University Press, Oxford University Press, EDP 
Sciences e muitas outras

• Resumo e indexação especializados de 800 periódicos 
revisados por pares, livros, atas de conferências  
e outros tipos de conteúdo para manter os 
pesquisadores atualizados 

• Mais de 30.000 dissertações recentemente publicadas 
em texto completo, elevando o total da Coleção 
Premium de Ciência e Tecnologia para mais de 125 mil 
trabalhos de pós-graduação. Muitos incluem resultados 
de experimentos de laboratório, trabalho de campo, 
pesquisas e estatísticas na forma de conjuntos de dados, 
gráficos, tabelas e figuras. Essas dissertações também 
trazem contexto de apoio a artigos de periódicos, com 
dados muitas vezes difíceis de encontrar, incluindo 
resultados negativos

Academic Video Online™



Music & Dance Online
Music and Dance Online é  
um recurso multimídia para
estudantes, acadêmicos e
pesquisadores de música  
que cobre centenas de 
gêneros, de rock alternativo a 
zydeco, de dança alternativa a 
árias operísticas Abrangente, 
oferece um grande e 
diversificado catálogo de 
conteúdo musical em ampla 
gama de formatos, incluindo 
partituras, referências e áudio
e vídeo de alta definição. 

Atualizações recentes de Music and Dance Online:

• Conteúdo de áudio expandido com 447 álbuns e 7.500 
faixas adicionais

• Novas partituras incluem 364 títulos e 21.000 páginas
• Novas obras e edições da Faber Music e Ernst Eulenburg 

& Co. (Schott)
• Dance Studies Collection agora inclui acesso exclusivo 

à coleção completa de Dance Magazine (1927-presente) 
em texto completo
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Theatre & Drama Premium
O mundo todo é um palco e
o Theater and Drama
Premium tem tudo o que
você precisa para estudar
as artes dramáticas, desde
os holofotes até os
bastidores. Fornece as
ferramentas e conteúdos
que os professores e
alunos precisam para
descobrir, ensinar e
interpretar todos os
aspectos da atuação.

Theatre and Drama Premium preenche uma lacuna comum
entre a literatura e os departamentos de teatro, servindo a
estudantes e professores em muitas disciplinas, como
teatro, literatura, estudos de atuação, desenho teatral,
escrita dramática e muito mais.

Atualizações recentes de Theatre and Drama Premium:

• Black Drama, Terceira Edição: Incluimos atualizações 
impressionantes e contemporâneas de obras publicadas 
em 2017-2018, incluindo as de Kara Lee Corthron e 
Angelica Chéri e uma coleção de peças chamada Black 
Lives Black Words, editada por Reginald Edmund

• Contemporary World Drama: Novos títulos da Oberon 
Books publicados em 2017 incluem And Here I Am, do 
dramaturgo iraquiano Hassan Abdulrazzak e Petrol Statio, 
do dramaturgo kuwaitiano Sulayman Al-Bassam

• Performance Design Archive Online: 46 títulos exclusivos 
da Taylor & Francis sobre aspectos gerais e específicos 
do design foram adicionados à coleção, assim como os 
trabalhos e desenhos pessoais do premiado figurinista 
britânico Deirdre Clancy

Artes – Música &
Artes Cênicas

Theatre and Drama 
Premium 

M
u

s
ic

 a
n

d
 d

a
n

c
e

  
O

n
lin

e

learn more at  
alexanderstreet.com/music
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Early European Books
Um recurso extraordinário e definitivo em sua categoria, 
Early European Books fornece acesso ilimitado a milhares 
de incunábulos raros e livros pré-1701 impressos na 
Europa. Desenvolvido e produzido em colaboração com 
acadêmicos, bibliotecários de livros raros, bibliógrafos 
e outros especialistas, Early European Books oferece 
milhões de páginas totalmente pesquisáveis, digitalizadas 
diretamente das fontes impressas originais em alta 
resolução e em cores. Cada item é capturado em sua 
totalidade, com encadernação, bordas, guardas, páginas em 
branco e quaisquer inserções soltas. Early European Books 
migrou para a plataforma ProQuest no final de 2018 e pode 
ser recuperado junto a outros conteúdos da ProQuest. 

O que há de novo em Early European Books:

Early European Books Collection 14 marca um retorno 
às propriedades da prestigiosa Bibliothèque nationale de 
France, em Paris. A partir de três dos muitos e extensos 
departamentos da biblioteca – Philosophie, histoire, 
sciences de l’homme, o Département Sciences et techniques 
e La Réserve des Livres Rare –, a coleção apresenta uma 
seleção de títulos fortemente focada nos temas da filosofia, 
medicina e ciência.

História

Early English Books Online
 
Early English Books Online (EEBO) é a coleção online 
definitiva de trabalhos antigos impressos em inglês e 
obras impressas na Inglaterra, dispondo de cópias digitais 
de mais de 125.000 títulos pré-1700 em uma interface 
adaptada para o estudo do início da era moderna.
 
Nenhum outro recurso é tão abrangente quanto a EEBO 
para o estudo do início da era moderna. Os usuários 
podem explorar imagens digitalizadas completas de 
todas as obras listadas nesses registros bibliográficos 
da literatura inglesa: The Short-Title Catalogue (Pollard & 
Redgrave, 1475-1640); The Short-Title Catalogue II (Wing, 
1641-1700); The Thomson Tracts; e os Early English Books 
Tract Supplements, bem como originais de almanaques, 
panfletos, partituras musicais, livros de orações e outras 
fontes primárias intrigantes.
 
Para acompanhar as imagens da página, a Text Creation 
Partnership criou transcrições precisas de milhares de 
trabalhos, ajudando pesquisadores de todos os níveis a 
obter mais descobertas a partir do corpus EEBO.



Periodicals Archive Online 
Periodicals Archive Online (PAO) conecta pesquisadores 
a um rico arquivo digital de importantes periódicos 
internacionais em Ciências Humanas e Sociais, abrangendo 
mais de dois séculos. Com PAO, pesquisadores podem 
explorar centenas de periódicos em texto completo 
de 1802 a 2005, cobrindo 37 disciplinas e fontes de 30 
países, incluindo publicações antes acessíveis somente 
em bibliotecas distantes, como periódicos acadêmicos 
não digitalizados. Com um verdadeiro modelo de acesso 
perpétuo e propriedade incondicional, modelos de aquisição 
flexíveis e deduplicação de outras fontes, como JSTOR, 
esse arquivo economiza espaço e é adequado para o 
orçamento de qualquer biblioteca.

PRISMA
A base de dados PRISMA oferece 165 periódicos
acadêmicos em texto completo cobrindo todos os
aspectos dos Estudos Hispânicos - desde a pesquisa sobre
culturas indígenas passadas e presentes até indicadores
econômicos atuais, passando pela política e sociedade, até
o teatro hispânico. A cobertura temática é abrangente e
inclui Antropologia, Negócios e Economia, História,
Literatura, Ciência Política e Sociologia. Em constante
crescimento, a base de dados inclui conteúdo em inglês,
espanhol e português, como América Latina Hoy, Boletín
Americanista, Historia, Journal of Eastern Caribbean Studies
e Revista Hispánica Moderna. Títulos chave são indexados
no Hispanic American Periodicals Index (HAPI), uma base
de dados altamente respeitada, produzida pelo Centro
Latino-Americano da Universidade da Califórnia em Los
Angeles. As bibliotecas que assinam tanto a base de dados
PRISMA como o HAPI são beneficiados com indexação
especializada que complementa o conteúdo de texto
completo na base de dados PRISMA. 
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Ciências Sociais

Global Issues Library
Global Issues Library vai além dos relatórios de notícias e
trechos para apoiar ensinamentos contextuais e históricos
abrangentes e detalhados, bem como a pesquisa cruzada
em cinco coleções. Esta crescente coleção multimídia tem
atualmente mais de 18.000 documentos e 690 vídeos 
e inclui fontes primárias, ensaios, estudos de caso, 
comentários, vídeos documentais e gravações de notícias 
históricas para analisar problemas sob vários ângulos.

Atualizações recentes da Global Issues Library

• Security Issues Online: Recursos e contexto históricos 
sobre crises globais passadas e presentes, com foco 
em ameaças cruciais, incluindo terrorismo, segurança 
cibernética e inteligência. Inclui materiais de arquivo 
sobre eventos importantes como o 11 de setembro e 
o mundo pós-11 de setembro, a Baía dos Porcos, o Irã 
(1970), o Afeganistão e muito mais

• Border and Migration Studies Online: Fontes primárias 
originais da Universidade de Londres e dos Arquivos 
Nacionais do Reino Unido. Documentos dos Arquivos 
Nacionais e da Administração de Registros dos EUA 
sobre Cuba e a fronteira entre os EUA e o México

• Environmental Issues Online: Atualizações abrangentes 
incluem documentos de audiência pública da EPA sobre 
DDT e materiais da Universidade Estadual do Colorado 
sobre a água

• Human Rights Studies Online: Atualizações exclusivas 
incluem títulos da Cambridge University Press e 
Routledge sobre crimes de guerra e genocídio

• Revolution and Protests Online: Atualizações completas 
incluem títulos da University of California Press e State 
University of New York Press sobre a Revolta Árabe e a 
Revolução Iraniana

Selecione. Simplifique. Conecte.



Washington Post (1877–2002) 
Conhecido por seus relatórios políticos abrangentes,
ensaios fotográficos de primeira linha, redação editorial
ganhadora do Prêmio Pulitzer e reportagens investigativas
inigualáveis, o histórico Washington Post (1877-2002) é
um recurso incomparável para os jornalistas iniciantes,
historiadores políticos e estudiosos do governo.

Este jornal é talvez mais famoso por uma série de histórias 
que começaram com um arrombamento no complexo de 
escritórios de Watergate em 1972. Quando tudo terminou, 
os repórteres Woodward e Bernstein eram nomes
familiares e o presidente Nixon havia renunciado em
desgraça. Os primeiros contribuintes do Washington Post
incluíam Joseph Pulitzer e um relativamente 
desconhecido e não identificado Theodore Roosevelt, que 
contribuiu com histórias sobre o Oeste.

The Wall Street Journal  
(1889–2001) 
Ofereça aos seus pesquisadores mais de 100 anos do Wall
Street Journal, a principal publicação de negócios da
atualidade. Com foco não apenas no mercado de ações,
mas em todos os aspectos de negócios globais, economia,
consumo e tendências e desafios, esse recurso confiável
apresenta análises exclusivas, editoriais que pautam
agendas e opiniões controversas.

Com esse recurso, os usuários podem estudar o
desenvolvimento de indústrias e empresas ao longo de
décadas, monitorar a implementação e os efeitos das
políticas fiscais sobre a economia global, estudar pontos 
de vista opostos em momentos críticos da história 
mundial, e muito mais.
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Historical Newspapers

The New York Times (1851–2015)
com Índice (1851–1993) 
Conhecido por mais de um século como o "Jornal da
América", o New York Times também conquistou o público
internacional. As notícias do mundo e as histórias pessoais 
capturadas por este jornal vencedor do Prêmio Pulitzer 
por quase 170 anos incluem a chegada de imigrantes às 
costas americanas, a ascensão e queda dos mercados 
financeiros globais, o início da produção de automóveis em 
massa, da televisão e das viagens espaciais e inovações 
da medicina.

Esse recurso também inclui o histórico Índice do The New
York Times, que permite que os usuários pesquisem e
visualizem os termos exatamente como apareceram no
índice de impressão do New York Times e em artigos  
de jornais. 

The Guardian (1821–2003) and 
The Observer (1791–2003) 
The Guardian e seu jornal irmão, The Observer, dão aos
leitores acesso online a fatos, relatos em primeira mão e
opiniões do dia sobre os assuntos políticos, comerciais,
esportivos, literários e de entretenimento mais
significativos e fascinantes dos últimos dois séculos.
Desde a derrota de Napoleão em Waterloo até a Revolução
Russa e a libertação de Nelson Mandela da prisão, esses
históricos jornais britânicos dão vida à história para  
os pesquisadores.

The Guardian e The Observer têm reputação por
reportagens audazes e opiniões controversas. Escritores
provocadores como George Orwell, Vita Sackville-Oeste,
Clive James, Philip Toynbee e outros foram colaboradores,
continuando uma tradição de liberdade de imprensa e
provendo cobertura séria de política e literatura. 



Recursos de negócios

ABI Collection
Adicionamos recentemente vários novos conteúdos
à ABI Collection, incluindo:

• Mais de 70 periódicos acadêmicos, como o Journal 
of Big Data (Springer) e Management & Organization 
Review (Cambridge University Press)

• Revistas de negócios importantes como MoneySense,  
da Maclean's e Dealer Magazine

• Sites de notícias, incluindo Bloomberg e WSJ Pro
• Relatórios de notícias, incluindo os relatórios de 

benchmarking corporativos da Plunkett
• Visualizações econômicas da Charting Economy
• Atualização consistente de conteúdo se traduz emmais 

de 50.000 dissertações e 20.000 trabalhos de conferências

J.P. Morgan Research
Acessível e fácil de usar, J.P. Morgan Research conecta
estudantes e professores de negócios com a pesquisa
profissional e previsões sobre empresas e indústrias globais, 
feitas por especialistas em finanças de todo o mundo.

O acesso à pesquisa de mercado de qualidade é essencial
para os alunos das escolas de negócios, pois ensina
habilidades de pesquisa e ajuda a desenvolver a 
capacidade analítica, orientada por dados, necessária no 
mundo atual. J.P. Morgan define o padrão deste tipo de 
análise, alcançando consistentemente o topo do ranking 
por investidores institucionais. Com J.P. Morgan Research, 
os estudantes podem acessar todos os relatórios 
econômicos e analíticos do J.P. Morgan a partir de 2011, 
cobrindo mais de 3.000 empresas globais em todos os 
setores, com um embargo de apenas sete dias.

Entrepreneurship Database
 
Entrepreneurship Database ajuda os pesquisadores a afiar
seu pensamento crítico, construir uma sólida base de
conhecimento na área escolhida e desenvolver habilidades
práticas para ajudá-los a competir por empregos. Cobrindo
tópicos como negócios, empreendedorismo, pequenas
empresas e empresas familiares, a coleção centraliza os
recursos empresariais das principais editoras em uma
variedade de formatos. Milhares de clipes de vídeo ajudam
a preparar os alunos para apresentações em sala de aula,
competições empresariais e casos de negócios, enquanto
ferramentas e recursos como planos de negócios, planos
de marketing, formulários e modelos auxiliam em projetos
em sala de aula e fornecem materiais de apoio para
apresentações em competições.
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Nursing & Mental Health  
in Video
Prepare seus alunos para avaliar e gerenciar problemas de
saúde mental que frequentemente se apresentam junto a
condições físicas. 

Esta coleção crescente e exclusiva inclui: 

• 240 vídeos sobre os transtornos mentais mais comuns 
que os enfermeiros podem encontrar, incluindo 
esquizofrenia, bipolaridade, uso de opioides, e muito mais

• Em breve: séries sobre tráfico humano, agressão sexual, 
depressão adolescente e ideação suicida 

Explore mais em www.alexanderstreet.com/nmhv

Nursing Education in Video: 
Second Edition 
Esta coleção apresenta 500 vídeos de treinamento
projetados para ajudar estudantes de enfermagem a
melhorar suas habilidades clínicas. 

Agora inclui: 

• Gestão do Comportamento da Demência
• O Sistema Respiratório
• O Sistema Cardiovascular, Parte I
• O Sistema Digestivo
• O Sistema Nervoso
• O Sistema Tegumentar
• Avaliação da Cabeça e Pescoço, Boca e Garganta

Explore mais em www.alexanderstreet.com/mc2e 

Behavioral & Mental  
Health Online 
Esse recurso abrangente para programas de saúde
comportamentais e mentais inclui milhares de vídeos e
páginas de texto.

Tenha acesso a: 

• Demonstrações clínicas de saúde mental
• Vídeo de sessões de terapia reais
• Conteúdo e trabalhos de referência de DSM-5®/ICD-10
• Documentários sobre a condição humana
• Transcrições de psicoterapia e narrativas de pacientes
• Experimentos psicológicos

Explore mais em www.alexanderstreet.com/bmho
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Recursos de Medicina
e Enfermagem

ProQuest Health &  
Medical Collections
Explore uma literatura acadêmica variada, vídeos de
treinamento credenciados e materiais de referência clínica. 

O que há de novo:

• 50 periódicos revisados por pares com texto completo 
corrente da Elsevier, Oxford University Press, Taylor & 
Francis e outros

• 26 manuais de enfermagem da Oxford
• Milhares de artigos e relatórios de provedores como 

Elsevier, BMJ, RCNi e Karger
• Mais de 40.000 dissertações publicadas recentemente



Ebook Central 
Com mais de 1 milhão de ebooks - incluindo conteúdo
acadêmico e multidisciplinar de 750 editoras notáveis -
Ebook Central é a plataforma de ebooks ideal para
bibliotecários e pesquisadores. Ebook Central oferece
uma experiência de usuário inigualável, com parâmetros
de busca amigáveis, conteúdo fácil de encontrar e
downloads de livros e capítulos. Os bibliotecários podem
gerenciar todos os aspectos de sua coleção, incluindo a
descoberta, seleção, aquisição, administração e geração
de relatórios, pelo portal administrativo LibCentral.

Os modelos de aquisição flexíveis da Ebook Central,
incluindo assinatura, aquisição sob demanda,
empréstimo de curto prazo, access-to-own e títulos
individuais, facilitam o desenvolvimento de coleções de
ebooks em bibliotecas com qualquer orçamento.

Quase 120.000 ebooks
totalmente livres de DRM 
Nunca ficamos tão felizes em impor limites!
Sem e-readers especiais. Sem hardware. Sem restrições. 

Sem DRM, a pesquisa dos usuários não é interrompida e
eles podem baixar ebooks completos para levar com eles
para qualquer lugar. 

O que é importante sobre nosso conteúdo sem DRM:

• Editores participantes incluem Cornell University Press, 
NYU Press, Australian National University Press, Boydell 
& Brewer, De Gruyter e Hong Kong University Press

• Os títulos estão disponíveis em muitos dos nossos 
produtos de assinatura, incluindo Academic Complete

• Mais de 200 editoras do catálogo da Ebook Central* 
estão disponíveis sem DRM*Indicado pelos usuários como o produto mais aperfeiçoado

  em 2018, na Charleston Conference

Você determina quais títulos irá disponibilizar usando
parâmetros como editora, assunto e custo.

Você decide se quer mediar as compras ou se elas
são acionadas automaticamente.

Os títulos são acionados para compra ou
empréstimo após um período de navegação gratuito
ou ao ser copiados, baixados ou impressos.

Você decide os níveis de acesso para títulos
adquiridos (1 usuário, multiusuário, etc.)

Os códigos de orçamento garantem que você nunca
ultrapasse o orçamento.

Ebooks

Como funciona o DDA??
1

2

3

4

5
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Academic Complete
A assinatura básica de ebooks para pesquisadores
apresenta conteúdo exclusivo das principais editoras, alta
taxa de retenção de títulos e downloads ilimitados e sem
restrições de milhares de títulos. 

Novidades para assinantes: 

• 22.000 títulos agora totalmente sem DRM
• Quase 13.000 títulos adicionados em 2018, incluindo 

300 da John Wiley, 170 da Gruyter, 800 da Cambridge 
University Press e 1.800 da University of Toronto Press

• Símbolo da Altmetric para descobrir todas as atividades 
online em torno de um ebook específico e ajudar a 
identificar quais títulos podem ser mais acadêmicos  
por natureza 

Acessibilidade aprimorada para
todos os clientes
Ebook Central foi projetada para atender ao nível
AA das Diretrizes de Acessibilidade ao Conteúdo  
da Web do W3C (WCAG 2.0) e promove acesso
simplificado para todos os usuários com  
recursos como: 

• Certificação para uso com os principais leitores de tela 
(JAWS e VoiceOver) para ler em voz alta o conteúdo de 
uma página web ou ebook

• Ampliação do navegador aumentando a tela inteira para 
tornar o texto mais visível

• Navegação pelo teclado para que as páginas possam ser 
consultadas sem o uso de um mouse

• Conteúdo do livro formatado para ser lido online e offline

Os usuários podem ativar a funcionalidade de 
acessibilidade com seu leitor de tela - sem necessidade 
de suporte bibliotecário ou técnico - garantindo que 
estudantes e pesquisadores tenham acesso conveniente 
às ferramentas necessárias para o seu sucesso - a 
qualquer hora, em qualquer lugar.
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Apresentando Syndetics Unbound
O melhor serviço de enriquecimento de catálogo online da
categoria combina e melhora tudo que você adora em
Syndetic Solutions e LibraryThing para Bibliotecas,
permitindo incorporar informações valiosas facilmente, bem
como ativar a descoberta guiada interativa diretamente em
seu catálogo. Com Syndetics Unbound, você pode oferecer 
aos usuários uma experiência de navegação interessante, 
moderna e conveniente, que inclui a cobertura mais 
abrangente de livros e mídia globais. Syndetics Unbound 
comprovadamente aumenta o uso e é acessível e fácil  
de usar.

O’Reilly para a Educação Superior 
É muito mais que livros!

A plataforma inclui mais de 35.000 títulos de livros, 
além de mais de 30.000 horas de vídeo, caminhos de 
aprendizado comprovados, estudos de caso, tutoriais 
interativos, audiolivros e vídeos das conferências globais 
da O'Reilly. Seus estudantes têm acesso exclusivo ao 
conteúdo e aos recursos de mais de 250 das melhores 
editoras do mundo.

O'Reilly para o Ensino Superior dispõe de:

• Entrega multimodal em uma única plataforma
• Acesso multiusuário ilimitado para todos os alunos 

matriculados
• Acesso completo a todo o conteúdo
• Interface intuitiva com acesso integrado para 

aprendizado personalizado, aulas interativas e um 
robusto mecanismo de descoberta

• Aplicativo móvel fácil de usar, com aprendizado offline 
para respostas acessíveis em qualquer lugar

• Recursos de aprendizado para campos de carreiras 
emergentes, como big data, inteligência artificial e jogos

• Painéis administrativos fáceis de usar para ajudar os 
bibliotecários a gerenciar dados e controlar o uso
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A plataforma Ex Libris na nuvem para a Educação
Superior transforma a gestão de bibliotecas, a
pesquisa, a descoberta e o envolvimento dos alunos 

Alma 
Gerencie os recursos impressos, 
eletrônicos e digitais de sua biblioteca 
com o Alma, nossa plataforma de serviços de biblioteca 
baseada na nuvem. O Alma consolida processos como 
aquisições, compras, ativação de recursos eletrônicos e 
digitalização para melhorar a eficiência da biblioteca, o que 
permite que a equipe ofereça novos serviços e se concentre 
em novas áreas de valor. O Alma também apoia a tomada 
de decisões baseada em evidências por meio de análises 
avançadas para otimizar as coleções da biblioteca.

Novidades do Alma:

Apresentamos a Dara, nossa Assistente de Recomendação 
de Análise de Dados. Com base em tecnologias de 
aprendizado de máquina, o Alma é a primeira plataforma 
de serviços de biblioteca a introduzir recomendações 
inteligentes para sua comunidade.

• Interface do usuário com maior simplicidade e  
eficiência operacional 

• Aplicativo móvel para que os bibliotecários possam 
trabalhar com Alma enquanto circulam 

• O Alma pode enriquecer os registros bibliográficos 
vinculando seus dados com URLs relacionadas  
(Linked Data).

• Análise de benchmark para que as bibliotecas se tornem 
mais eficientes em comparação com instituições similares 

• Solução completa de Gerenciamento Digital Unificado 
com suporte para repositórios institucionais  e  
coleções especiais 

Primo
Maximize a exposição das coleções 
de sua biblioteca e forneça aos alunos e pesquisadores 
acesso rápido a materiais acadêmicos e maneiras intuitivas 
de explorar novos conteúdos. O Primo, nosso sistema de 
descoberta e entrega, integra-se perfeitamente com uma 
ampla gama de sistemas acadêmicos e de biblioteca, 
através de APls, para garantir fluxos de trabalho eficientes.

Novidades do Primo:

• Melhorias na integração entre Primo e Alma aumentam a 
produtividade da biblioteca

• Integração da Linguagem de Estilo de Citação (CSL) 
permite o uso de mais formatos de citações

• O recurso de Navegação por Categorias melhora a 
exposição e a exploração da base de dados

• Novo desenho de ativação de coleções do Primo Central 
aumenta a eficiência do gerenciamento

• Aprimoramentos da integração com o Leganto permitem 
navegar e acessar as listas de recursos de disciplinas

Summon
Capacite seus usuários para 
descobrir recursos de pesquisa usando uma solução 
comprovadamente simples. Cuidadosamente projetado 
para atender às necessidades tanto dos usuários quanto 
dos bibliotecários, o Summon aprimora a descoberta 
de coleções da biblioteca e  de recursos adicionais 
recomendados. Aproveite as capacidades robustas do 
sistema, utilizando a interface pronta para uso ou APIs, as 
opções flexíveis de personalização e as ferramentas de 
administração fáceis de usar.

Novidades do Summon:

• Recursos de disciplinas podem ser pesquisados  
e exibidos

• A opção Buscas Salvas inclui o Microsoft OneDrive e o 
Google Drive

• A trilha de citação expande as oportunidades de 
exploração de conteúdo

• O preenchimento automático aprimorado fornece 
recomendações a partir de buscas populares

• Explorador de Tópicos aprimorado pelo conteúdo de 
referência da Oxford University Press

• Integração com o Leganto conecta a descoberta às  
listas de recursos de disciplinas

Alma

Summon
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Esploro
Maximize a visibilidade, eficiência 
e conformidade das atividades de 
pesquisa com o Esploro, que sistemativamente captura, 
gerencia e dissemina dados e resultados de pesquisa,  além 
de alavancar o conhecimento e tecnologia da biblioteca. 

Novidades do Esploro:

• Todos os ativos de pesquisa conectados em um único local
• Captura automatizada de fontes externas
• Enriquecimento de metadados
• Exposição de dados via descoberta e portais institucionais
• Atualização automatizada de perfis de pesquisadores
• Métricas de pesquisa e benchmark 

Leganto
Facilite a criação, acesso e 
gerenciamento de listas de recursos de disciplinas com 
o Leganto, além de economizar custos para estudantes e 
escolas. Os instrutores podem criar, manter e compartilhar 
listas de recursos que incluem todos os tipos de material. 
Os bibliotecários podem fornecer recursos de forma mais 
eficiente e ampliar a escala para oferecer suporte a mais 
cursos. E os estudantes podem acessar todos os materiais 
do curso em um só lugar a partir de qualquer dispositivo.

Novidades do Leganto:

• Funcionalidades para licenciamento por uso (pay-per-
use) para reduzir despesas de  alunos e bibliotecas com 
recursos não utilizados

• Integração aprimorada com fluxos de trabalho do Alma 
para o atendimento mais fácil e rápido da lista de recursos

• Indicações e sugestões de maior eficácia de aprendizagem
• Painel com profusão de informações analíticas 
• Interface responsíva para dispositivos móveis aprimorada 

Leganto

Esploro Refworks
RefWorks
Para instituições de ensino superior
que desejam que seus estudantes 
e pesquisadores produzam trabalhos melhores e mais 
precisos, o gerenciador de referências RefWorks simplifica o 
processo de pesquisa, colaboração, organização de
dados e escrita. RefWorks é fácil de usar, produz citações
confiáveis, fornece suporte 24 horas por dia e não requer
sincronização, por ser totalmente baseado na nuvem. 
 
Novidades do RefWorks:

• Mais de 13.000 estilos de citação, além de Linguagem de 
Estilo de Citação (CSL)

• Integração com DOI fornece informações de referência 
precisas para periódicos usando a base de dados Summon

• Ferramenta de recomendações aprimorada fornece 
referências com base no assunto pesquisado

• Melhoria contínua em “Projetos” para múltiplas contas  
em revisão sistemática

Pivot
Pivot conecta os pesquisadores ao 
apoio financeiro de forma produtiva, a partir da fonte global 
mais abrangente de oportunidades de financiamento 
patrocinado, em conjunto com perfis acadêmicos que unem 
os pesquisadores a colaboradores e parceiros financeiros.

Novidades do Pivot:

• Financiamento interno: Agora, os administradores  
podem adicionar o financiamento interno de sua 
instituição ao Pivot, permitindo que os usuários o 
encontrem junto a outras oportunidades de financiamento 
na mesma ferramenta

• Marca personalizada: Permite que os administradores de 
pesquisa personalizem a interface Pivot para refletir  
o logotipo, marca e esquema de cores da instituição

• Fluxos de trabalho eficientes: Fluxos de trabalho 
aprimorados para revisar perfis de colaboradores  
em potencial e compartilhar oportunidades com  
possíveis parceiros

• Boletins informativos, alertas de financiamento e  
widgets de pesquisa

Pivot
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Não fique por fora!
Mantenha-se atualizado sobre os produtos, notícias e eventos da ProQuest
visitando o nosso Centro de Preferências. Em 30 segundos, diga o que você

deseja receber e enviaremos informações personalizadas para você.

Visite go.proquest.com/preferences para ativar hoje.

proquest.com 

Melhor pesquisa. Melhor aprendizado. Melhores resultados.

Entre em contato com seu representante de vendas 
ou escreva para AtendimentoBrasil@proquest.com

@proquest @proquestfacebook.com/proquest

http://go.proquest.com/preferences

