
Seu especialista em conectar acadêmicos 
a oportunidades de financiamento



Financiamento
O Pivot oferece uma fonte global confiável e atualizada de oportunidades 
de financiamento com curadoria editorial, totalizando bilhões de dólares e em 
constante crescimento. Os editores do Pivot garantem oportunidades sempre ativas 
e informações precisas. Com o vocabulário de palavras-chave do Pivot, 
oportunidades de financiamento são automaticamente atribuídas aos acadêmicos 
por meio do Pivot Funding Advisor. Com o Pivot, pesquisadores e gestores podem:

Encontrar financiamento rapidamente usando a funcionalidade de pesquisa 
avançada; pesquisa rápida e opções robustas de palavras-chave.

Rastrear oportunidades, salvar buscas e organizar resultados em listas.

Obter alertas e recomendações de oportunidades de financiamento com base no 
perfil específico do pesquisador e nas buscas personalizadas usando o Pivot 
Funding Advisor.

O que é o Pivot?
O Pivot® acelera o processo de pesquisa ao integrar oportunidades de 
financiamento, colaboração e publicação em uma única ferramenta poderosa. 

O Pivot conecta os pesquisadores ao apoio financeiro, aproveitando a fonte 
global mais abrangente de oportunidades de financiamento patrocinado e 
perfis acadêmicos para unir pesquisadores a parceiros financeiros e colaboradores.

Com a integração da base de dados Papers Invited®, os acadêmicos também 
podem descobrir edições especiais de periódicos e pesquisar milhares de “chamadas 
de trabalhos” de conferências onde podem apresentar e publicar seus estudos.

O Pivot ajuda os acadêmicos a descobrir o financiamento mais compatível com 
suas pesquisas e a obter uma exposição valiosa para seu trabalho.

Bilhões de dólares
em financiamento

Milhares
de oportunidades entre dezenas de 
tipos de financiamento, incluindo 

pesquisa, bolsas de estudo, 
viagens, subsídios, dissertações e 

muito mais

Ampla variedade de 
tipos do patrocinador
incluindo governo, instituições, 

fundações, e empresas 
patrocinadoras

Alcance global
cobrindo a América do Norte, Reino 

Unido, Europa, América Latina, 
Austrália/Nova Zelândia, África do 

Sul e mais 

Milhões de perfis
de pesquisadores criados por 

editores
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Conecte facilmente o financiamento a 
pesquisadores com perfis institucionais

Os perfis dos pesquisadores de sua instituição são 
criados pela equipe editorial do Pivot com base na 
estrutura organizacional, para aprimorar a navegação 
e a identificação de pesquisadores.

Os perfis incluem informações biográficas, listas de 
publicações, subvenções concedidas, patentes e 
muito mais, para tornar mais fácil combinar o 
financiamento a pesquisadores e colaboradores.

Economize tempo buscando e 
comunicando oportunidades de pesquisa
• Crie listas selecionadas e buscas salvas para obter 

resultados de financiamento relevantes, mas 
fáceis de manter, por tópicos específicos.

• Comunique-se facilmente com os pesquisadores por meio 
de alertas internos, anúncios e boletins personalizados.

• Publique oportunidades de financiamento interno, defina 
prazos e adicione notas às oportunidades.
Encontre revisores para o processo de análise de 
financiamento, dentro e fora de sua instituição.

Aumente o impacto com ferramentas 
administrativas fáceis e poderosas
• Aumente o impacto com ferramentas administrativas

fáceis e poderosas.

• Demonstre o ROI com análises e relatórios de uso
robustos.

• Crie e controle contas de usuários e privilégios atribuídos
a cada conta.

• Comece rapidamente sem a necessidade de instalações,
atualizações ou manutenções contínuas.

O Pivot simplifica a descoberta de 
financiamento economizando tempo 
com resultados precisos e consistentes.

Colaboração
O Pivot permite compartilhar, comunicar e colaborar em torno da descoberta de financiamento.

• Encontre pesquisadores especialistas dentro ou fora de sua organização a partir de milhões de
perfis acadêmicos das principais organizações de pesquisa em todo o mundo.

• Compartilhe oportunidades de financiamento com seus colegas.

• Aumente a exposição da pesquisa em sua instituição, reivindicando e mantendo seu perfil pessoal.

• Aproveite Papers Invited, uma coleção abrangente de chamadas de trabalhos emitidas por órgãos profissionais, editores
de periódicos e organizadores de conferências em disciplinas acadêmicas em todo o mundo.

Para gestores de pesquisa
O Pivot aprimora a comunicação, o monitoramento e o rastreamento de pesquisadores pela pró-reitoria de pesquisa:

Página inicial Papers Invited
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Ferramentas poderosas e eficientes 
Pesquisadores podem reivindicar e gerenciar seu perfil Pivot para:

• Descobrir novas oportunidades e fontes de financiamento

• Buscar colaboradores

• Salvar buscas favoritas

• Sincronizar com ORCID

• Receber recomendações de financiamento do Pivot Funding 
Advisor, incluindo opção de alertas semanais por e-mail.

Pivot® Gallery
• Por uma taxa adicional, qualquer cliente Pivot pode configurar

rapidamente um site personalizado e atraente, voltado para o
público, para promover seu talento de pesquisa.

• Permita a consulta aos perfis Pivot da sua instituição, com opções
para buscar e navegar por pessoa, função ou departamento.

• Com uma configuração rápida da equipe editorial do Pivot e
atualizações automáticas de listas de publicações e subvenções
recebidas, Pivot Gallery é uma maneira fácil, eficiente e
econômica de mostrar o conhecimento de pesquisa de sua
instituição.

Suporte
O Pivot apoia pesquisadores e gestores com treinamento, equipe 
de suporte e vídeos educacionais. 

Integrações poderosas 

Cayuse – Conecte as oportunidades de 
financiamento do Pivot diretamente às 
propostas eletrônicas inteligentes e aos 
fluxos de trabalho criados pelo Cayuse.

InfoReady Review™ – Transfira conteúdo 
selecionado do Pivot para InfoReady para 
aumentar a eficiência e a precisão das 
oportunidades de envio limitadas e internas.

ORCID – Como membro do ORCID, o Pivot 
usa a consulta de dados via API para 
melhorar seus perfis. Os investigadores 
podem sincronizar seu ID e perfil ORCID a 
seu perfil do Pivot, de modo que as 
atualizações fluam continuamente entre os 
serviços. Para saber mais sobre o ORCID, 
visite http://orcid.org/.

Visite www.exlibrisgroup.com

Sobre a Ex Libris

Ex Libris, uma empresa da ProQuest, é um fornecedor global líder de soluções baseadas na nuvem para 
a educação superior. A Ex Libris atende milhares de clientes em 90 países, oferecendo soluções SaaS 
para o gerenciamento e descoberta de todo o espectro de materiais acadêmicos e de bibliotecas, bem 
como soluções móveis para os campi que impulsionam o envolvimento e o sucesso dos alunos.

Pivot ajuda você a encontrar as oportunidades de financiamento 

e parceiros mais adequados para acelerar sua pesquisa.
Contate um representante de vendas em: www.exlibrisgroup.com/pivot




