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Objetivos da sessão

Ao final da sessão, você será capaz de:

• Identificar conteúdos ofertados pela coleção ERIC - Education Resources Information

Center

• Realizar buscas básicas e buscas avançadas

• Filtrar resultados e criar listas com títulos do seu interesse

• Visualizar buscas recentes e salva-las para futuras pesquisas



Empresa global de tecnologia educacional provedora de conteúdo digital e soluções de 
softwares para instituições acadêmicas e de pesquisa.

Provedor de soluções de 
conteúdo: centenas de 
bases de dados, vídeos e 
muito mais

Agregador de eBooks para 
bibliotecas de ensino superior 
e universidades

Provedor líder de soluções para 
bibliotecas e universidades, 
como Alma, Aleph e Primo

PQ Books
PQ 

Information
Solutions

Ex Libris
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+ 26.000 Bibliotecas 
em + 170 países

70 mi Usuários e
1 bi buscas / ano

ProQuest: Um breve resumo sobre quem somos



Bases ProQuest no Portal Capes

ASFA

Aquatic Sciences and 
Fisheries Abstracts 

(Pesca e Aquicultura)

Cobertura 
abrangente das 
pesquisas sobre 
organismos 
aquáticos, 
incluindo 
biologia e 
ecologia, 
assuntos legais, 
políticos e sócio-
econômicos
relacionados.

ASSIA

Applied Social 
Sciences Index & 

Abstracts 

Literatura sobre 
saúde, serviços 
sociais, 
psicologia, 
sociologia, 
economia, 
política, relações 
raciais e 
educação.

Criminal Justice 
Abstracts

(Justiça Criminal)

Base de dados 
sobre justiça 
criminal, 
abrangendo 
prevenção do 
crime, 
delinquência 
juvenil, justiça 
juvenil, tribunais 
de polícia, 
punição e 
condenação

ERIC

Education Resources 
Information Center 

Base de dados 
patrocinada pelo 
Departamento 
Norte-Americano 
de Educação, 
visando 
proporcionar 
amplo acesso à 
literatura 
relacionada à 
educação.

LISA

Library & Information
Science Abstracts 

Inclui todos os 
aspectos da 
biblioteconomia, 
gerenciamento e 
tecnologia da 
informação, 
estudo de 
usuários, 
recuperação de 
informações e 
mais.
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Mais informações? 
proquest.libguides.com/capes



Bases ProQuest no Portal Capes

Sports Medicine & 
Education Index

Base de dados 
para 
pesquisadores e 
profissionais do 
campo da 
educação física, 
medicina do 
esporte, 
educação na área 
de saúde e 
fisioterapia.

PTSDpubs

(Stress Pós-
traumático)

Literatura 
internacional 
publicada 
referente a 
síndrome do 
stress pós-
traumático 
(PTSD) e outras 
sequelas mentais 
de eventos 
traumáticos.

Social Services 
Abstracts 

(Serviço Social)

Cobertura 
bibliográfica de 
pesquisa atual 
com foco no 
trabalho social, 
serviços 
humanitários e 
áreas afins.

Sociological 
Abstracts

(Sociologia)

Resume e indexa 
literatura 
internacional 
pertencente à 
sociologia e 
disciplinas 
relacionadas a 
ciências sociais e 
do 
comportamento.

Technology 
Collection

(Texto completo)

Literatura 
mundial sobre 
tecnologia e 
ciências 
aplicadas, 
incluindo ciência 
dos materiais, 
engenharias, 
física da matéria 
condensada e 
ciências 
computacionais.
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Mais informações? 
proquest.libguides.com/capes



ERIC - Visão geral

https://eric.ed.gov/

• Patrocinada pelo 
Institute of
Education Sciences -
U.S. Department of
Education.

Criada em 
1966

• Possui um tesauro 
próprio (ERIC 
thesaurus) que visa 
o melhor controle 
dos conteúdos e 
resultados com 
maior precisão.

Realize uma 
busca com 
excelência!

• Atualmente, mais de 
1.000 periódicos 
estão indexados e 
todos os meses são 
adicionados milhares 
de novos arquivos!

Literatura de 
diversos Países!

Proporciona amplo acesso à literatura de Educação.

+ 237 países
+ 11 milhões 
de usuários

Pesquisas 
em:

https://eric.ed.gov/



Por quê pesquisar na ERIC?

• + 1.700 milhões de resumos

• + 900 mil publicações revisadas por pares

• + 500 mil de artigos em texto completo

• + 40 idiomas de diferentes países 

Tenha acesso e pesquise por

A ERIC foi pensada para fornecer conteúdo de alta
relevância a professores, pesquisadores, administradores,
bibliotecários, pais, comunidade escolar e a todos
interessados em conhecer e obter acesso à informação
sobre educação.

Educação 
Superior

Ensino 
fundamental

Ensino 
médio

Educação de 
adultos



O que você encontra na ERIC?

ArtigosArtigos
Anais de 

congresso
Anais de 

congresso
Livros e 

Monografias
Livros e 

Monografias

Documentos 
governamentais 
e muito mais!

Documentos 
governamentais 
e muito mais!

Teses e 
dissertações

Teses e 
dissertações

RelatóriosRelatórios
Arquivos 

audiovisuais
Arquivos 

audiovisuais



ERIC – Cobertura de assuntos
Adulto, carreira e educação vocacional

Educação Elementar e Infantil; Educação especial

Gerenciamento de educação

Ensino superior e Básico

Bibliotecas; Information Literacy, Leitura

Aprendizagem de segunda língua

Formação de professores; Testes, medição e avaliação



Acesso

•

•

• Acesso local: através do Portal de Periódicos 

CAPES e pelo link  http://search.proquest.com

• Acesso remoto: através do Portal de Periódicos 

CAPES. Dúvidas sobre o acesso remoto? 

Contate a biblioteca da sua instituição.



Demonstração



Busca básica

Use a busca básica
para iniciar a 

pesquisa.

Use a busca básica
para iniciar a 

pesquisa.



Página de Resultados

Use o menu de filtro no lado esquerdo da página
de resultados para aplicar filtros para refinar e 
limitar sua pesquisa. 

Use o menu de filtro no lado esquerdo da página
de resultados para aplicar filtros para refinar e 
limitar sua pesquisa. 



Opções para visualizar o documento



Recupere itens selecionados e buscas recentes



Resumo

Após esta sessão, você agora deve poder:

• Identificar conteúdos ofertados pela coleção ERIC - Education Resources Information

Center

• Realizar buscas básicas e buscas avançadas

• Filtrar resultados e criar listas com títulos do seu interesse

• Visualizar buscas recentes e salva-las para futuras pesquisas



Recursos adicionais

• Guias de uso, Informações sobre as bases e Auxílio estratégias de 

busca: http://proquest.libguides.com/capes

• Ajuda da plataforma

• Equipe de treinamentos da ProQuest:  training@proquest.com



Eulália Soares
training@proquest.com
Tel: (41) 9 9139-8184

Ana Remor
training@proquest.com

Tel: (41) 9 996991593


