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ProQuest – O início

Eugene Power fundou a 

University Microfilm (UMI) em

1938, com a missão de…

• Preservar o patrimônimo

cultural

• Preservar e disseminar

registros acadêmicos
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ProQuest

http://www.nytimes.com/1993/12/09/obituaries/eugene-b-power-88-a-pioneer-in-microfilm.html 



ProQuest Named SIIA* Content CODiE Award Winner for Best 
General Reference Service 2014: Statistical Collections
http://www.siia.net/codies/2015/pw_2014.asp

Health &
Medical

ProQuest 
Central

*The Software & Information Industry Association

ProQuest – Hoje



Confiança e Credibilidade: 99% das Top 400 THES Assinam Recursos ProQuest
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Abraçando a Literatura

Foco das bases de Science & 

Engineering é facilitar:

1. abrangente e completa busca

dos trabalhos publicados no 

Mundo

2. Acesso a textos completos a 

um custo eficaz com  alto valor 

para a pesquisa



Entendendo a Comunidade de Pesquisadores

Experiente? 

Iniciante?

Definindo o Universo dos Relevantes Trabalhos Publicados

Conteúdo em Série – periódicos, revistas de negócios, relatórios de 

governos, livros em série.

Monografias – o mundo da literatura “cinza”: relatórios, anais de 

eventos, dissertações, livros não publicados (preprints), multímidia

Estratégias Importantes para o Crescimento em Sci & Eng

Parcerias bem estabelecidas & Capacidade de agregar valor

Parcerias fortes com Editores - chave para assegurar continuidade de 

cobetura de conteúdo de alto valor

Maximizar operações internas agregando valor



Identificando o Universo de Conteúdo em Tecnologia
• 37.000 publicações em série
• 18.000 Editores
• 14.000 Editores “mono”

Seriados, é apenas uma fração de todo o conteúdo
� Livros nao impressos
� Arquivos de literatura “cinza”
� Anais de eventos
� Relatórios de Governos
� Dissertações
� Vídeos etc.



Visualizando a Propriedade dos Títulos em Série de Tecnologia

Qual a área foco do Conteúdo?



Outras informações a serem consideradas =  ordem de prioridade?

1.  Tendências de pesquisa 2. Valor para a Comunidade

Educação: campos variados

Seleção: Quais graduados têm mercado?

Publicações:  Quais áreas na vanguarda da investigação?

• Grafeno

• Celulas Solares

• Tecnologias de baterias



…Investimentos emenergia
renovávelna América Latina 
Latina…US$16.8 bilhões, ou 6% 
do investimento total global em
energia limpa– Climatescope 2013

Energia: Investimentos no Pré-Sal inclui o 
treinamento de mais de 200.000 profissionais
– Hay Group 2014

Onde os investimentos estão sendo feitos?

Aeroespacial: Embraer devenvolveu
um programa para admissão de 
engenheiros em1999…”quase
metade” dos novos engenheiros
contratados sao recém-graduados –
Financial Post 2012



Revisão das métricas de qualidades disponíveis
Índices Bibliométricos:  Fator de Impacto, Ranking SCImago, Eigenfactor, score de 

Influência de Artigos, e o h-index são úteis para revisão – baseadas em análises de 

citação.

Inclusão em revisões publicadas no mercado.  “Ulrichs Serials Analysis System”, 

“Doody's Core Titles” e “Beall’s List”: são alguns exemplos de listas de conteúdos que

nossos editores usam para avaliar publicações.

Credibilidade evidenciada pela política de qualidade editorial. Documentação de 

avaliação por pares e diretrizes, oportunidades de divergências e éticas são

geralmente ligadas com qualidade de conteúdo.

Pontualidade e fácil acesso a texto completo: Para publicações em série, a 

consistência e a pontualidade de novos artigos são importantes. Fácil acesso ao texto 

integral é valioso.

Nenhuma única métrica é considerada exclusivamente



Porque Agregadores de Livros e Periódicos?

Acesso

• Acesso a 
íntegra de 
muitos títulos

• Complementa
assinaturas
essenciais de 
periódicos
online e 
aquisição
perpétua de 
livros.

Valor

• Custo
eficiente de 
assinatura a 
um grande
volume de 
títulos

• Novas 
características
e funcionali-
dades, novo 
conteúdo
adicionado

• ROI através
do alto uso

Fácil
Gerenciamento

• Uma única
plataforma
significa menos
links, 
catalogação, 
faturamento, 
treinamento e 
administração
para a Instituição

Fácil de Usar

• Simples 
autenticação
online

• Uma interface 
de busca para
vários
assuntos

• Interface de 
busca
funcional
para todos

• Acesso multi-
usuário

Atualização
Constante

• Conteúdo
constante-
mente
atualizado

• Títulos às
vezes
substituidos
ou removidos

• Base de 
dados 
atualizadas e 
revigoradas



• 99% das top 400 THES assinam recursos ProQuest 

• Acesso confiável - 100% ProQuest no ar nos últimos 18 
meses

+75 anos

Confiança e Credibilidade

• Muitos dos principais periódicos escolares

• The Wall Street Journal, The Economist, New York Times

• Selecionados, curados e indexados por especialistas

Editoras e Títulos chaves em todas
as disciplinas…

• Conteúdo de long tail é frequentemente impactante, 
mesmo em comparação com títulos chaves e de alto uso

• Frequentemente conteúdo local

… com valor de um long tail de 
periódicos e livros

• Periódicos, livros, Ebooks, dissertações, notícias, 
relatórios, vídeos, dados, estatísticas, entre outros

• Selecionados, curados e indexados por especialistas

Variedade de tipos de conteúdos
que os pesquisadores precisam

• Parceiros de Descoberta: OCLC, ExLibris, Summon

• Integração do Refworks/Flow e outros serviços para 
melhor gerenciamento de documentos e citações

Acesso facilitado - líderes da
Indústria, links e 

interoperabilidade

Porque Agregadores de Livros e Periódicos?



Base de Dados Chaves

• Ebrary Academic Complete

• ProQuest Central, incluindo: 

– ABI Complete

– Hospital Collection / ProQuest Medical Library

– Nursing & Allied Health Source

– Research Library

– Newsstand



Editoras e Títulos chaves em todas as Disciplinas



Obrigado!


