
Academic Complete™

Acesso ilimitado multiusuário a mais de 145.000 ebooks 
acadêmicos para que seus estudantes usem fontes confiáveis

Com cobertura em todas as disciplinas acadêmicas, Academic Complete oferece uma massa crítica de 
conteúdo acadêmico e equilíbrio entre quantidade e qualidade para facilitar todas as etapas da pesquisa. 

* Contagem de títulos somente para América do Norte

Selecionado por 
nossos bibliotecários

Primeiro modelo de assinatura de 
ebooks iniciada pela ProQuest em

2001

Mais de 145.000
títulos multidisciplinares

Até 10%
de crescimento anual

Mais de 250 títulos
premiados recentemente 

adicionados

10 principais assuntos alinhados com outras bases de dados ProQuest

Títulos recentemente adicionados:

>550
>110

>50
Nova editora colaboradora: Equilíbrio quantidade & qualidade

Economia e negócios
Ciências Sociais
História
Ciência Política
Ciências
Medicina
Crítica literária
Engenharia de Tecnologia
Religião
Computadores
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O valor da agregação 
Modelos flexíveis podem ser combinados para obter maior valor. 

Por que escolher assinaturas da ProQuest, como Academic Complete?
Os bibliotecários da ProQuest fazem a curadoria de nossas assinaturas, tornando conteúdos mais solicitados mais 
acessíveis, disponíveis e econômicos do que nunca.
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Benefícios para usuários

Acesso ilimitado e multiusuário

Interface móvel amigável e intuitiva

Download para leitura off-line

Ferramentas de pesquisa úteis 

Benefícios para bibliotecários

Relatórios de uso que agregam valor

Pesquisadores podem marcar, anotar 
e destacar para fácil referência

Integração com serviços de 
descoberta como Summon®

Registros MARC personalizáveis 
gratuitos

Extended Access™ and Non-linear Lending™ 
Proteja os usuários de acessos negados, sempre  

Acesso perpétuo (> 780 mil títulos)
Adquira e possua apenas títulos com alto uso para  
um melhor equilíbrio entre orçamento e demanda

Access-to-Own 
Aplique o orçamento gasto em empréstimos na 
aquisição de títulos mais usados.

Empréstimos de curto prazo 
Otimize demandas específicas de acesso, sem 
compromisso de compra 

DDA (> 603 mil títulos) 
Complemente Academic Complete com acesso a 
títulos sob demanda adquiridos apenas se usados

Academic Complete (>145 mil títulos) 
Construa uma sólida base de conhecimento e deixe 
as estatísticas de uso guiarem o desenvolvimento da 
coleção  
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