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Ferramentas e recursos para melhor 
pesquisa, melhor aprendizado e melhores 
insights na Universidade de Campinas

A ProQuest é parceira da UNICAMP na oferta de ferramentas que 
simplificam o processo de pesquisa e de conteúdo selecionado, 
assegurando assim a confiabilidade dos recursos disponibilizados em 
plataformas amigáveis e responsivas e conectando estudantes e 
pesquisadores às informações que estes precisam, onde e quando precisam.

ProQuest Central 

Acesse a base de dados de pesquisa multidisciplinar 
mais expansiva, diversificada e relevante disponível!

A ProQuest conecta 
pesquisadores a bases de 
dados em todas as 
principais áreas do 
conhecimento, incluindo 
negócios, saúde e 
medicina, ciências sociais, 
artes e humanidades, 
educação, ciência e 
tecnologia e religião. A 
coleção inclui milhares de 

revistas científicas em texto completo, jornais, 
periódicos, dissertações, documentos de trabalho 
e relatórios de mercado todos juntos em uma 
plataforma poderosa e fácil de usar.

Além disso, ferramentas integradas à plataforma 
facilitam a gestão da informação e do fluxo de 
trabalho, permitindo aos usuários referenciar 
resultados em vários estilos de citação, salvar 
artigos em formato PDF ou outros, salvar 
pesquisas e exportar documentos para 
ferramentas de gestão de referências.

The Avery Index 

Uma lista abrangente de artigos de periódicos 
essenciais em arquitetura e design.

Publicada pela Avery Architectural and Fine 
Arts Library da Universidade de Columbia, esta base 
de dados fornece uma lista abrangente de artigos 
sobre arquitetura e design, incluindo descrições 
bibliográficas sobre assuntos como história e 
práticas de arquitetura, arquitetura paisagística, 
planejamento urbano, preservação histórica e 
design de interiores e decoração.

Explore 700 revistas americanas e internacionais 
com cobertura de literatura acadêmica e popular 
periódicas, bem como publicações de associações 
profissionais, periódicos estaduais e regionais 
americanos e as principais séries de arquitetura e 
design da Europa, Ásia, América Latina e Austrália, 
a partir de publicações-chave como American 
Architect, Domus, Dwell e El Croquis, assim como 
artigos de de revistas de arte e planejamento, como 
Burlington Magazine, Journal of Green Building, 
Metropolitan Museum Journal y Urban Land.
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Linguistics & Language Behavior     
Abstracts (LLBA) 

Resumos e referências abrangendo todos os 
aspectos da linguística e disciplinas relacionadas 
nas ciências da linguagem.

Atualizado mensalmente, com aproximadamente 
14.000 novos registros adicionados por ano, a LLBA 
resume e indexa literatura internacional em 
linguística e disciplinas relacionadas. Todos os 
aspectos do estudo da linguagem, incluindo fonética, 
fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, estão 
incluídos em um lugar para busca e descoberta mais 
simples e abrangentes.

A cobertura completa é dada a vários campos da 
linguística, incluindo linguística descritiva, histórica, 
comparativa, teórica e geográfica. A base de dados 
fornece resumos de artigos de periódicos e citações 
a resenhas de livros, de mais de 1.500 publicações 
seriadas e também fornece resumos de livros, 
capítulos de livros e dissertações.

ProQuest Dissertation & Theses Global 
(PQDT Global)  

As dissertações geralmente fornecem a única 
informação sobre um deteminado tópico e traz à luz 
pesquisa primária não disponível em outros 
formatos.

A maior base de dados de teses e dissertações 
eletrônicas disponível em todo o mundo, a PQDT 
Global abrange 4 milhões de obras de mais de 3.000 
universidades em todo o mundo.

Mais de 130 mil obras são adicionadas anualmente 
através de uma rede de parceiros universitários 
globais em constante expansão.

A ProQuest Dissertations and Theses Global oferece 
uma extensa e crescente coleção global de 
dissertações e teses, uma ferramenta importante e 
valiosa para a universidade e o pesquisador em todas 
as áreas de conhecimento. Oferece acesso direto e 
imediato aos trabalhos de mestrado e doutorado, em  
texto completo, economizando tempo.

Ebook Central   

O design moderno e centrado no usuário oferece 
suporte ao fluxos de trabalho dos usuários, 
permitindo que eles descubram, avaliem e 
acessem títulos de forma fácil e eficiente.

A plataforma de ebooks da ProQuest é projetada 
para dar suporte a melhores resultados acadêmicos, 
combinando a maior amplitude do conteúdo crítico 
de livros eletrônicos com ferramentas inovadoras 
que simplificam o processo de pesquisa. A Ebook 
Central está evoluindo continuamente e melhorando 
baseada no feedback e no comportamento dos 
usuários, garantindo que estudantes e 
pesquisadores possam acessar a informação 
quando e onde precisarem. São mais de 810.000 
ebooks de mais de 650 editoras.

A lista de editoras de renome mundial inclui:

• Elsevier Science
• Wiley
• Wolters Kluwer Health
• Liverpool, Manchester, Oxford, Cambridge e 

New York University Presses
• Rowman & Littlefield
• SAGE Publications, Inc.
• Temple University Press
• University of Michigan Press
• University of Notre Dame Press  

Ulrichsweb™    

Simplificando o processo de coleta de informações 
em série, desde fontes múltiplas. 

Somente a Ulrichsweb reúne os últimos detalhes 
bibliográficos e de provedores que você precisa em 
um local, com busca fácil de informações 
abrangentes, integração com seus serviços de 
descoberta e OPAC e interoperabilidade com outros 
elementos de seus fluxos de trabalho de série.

Sinta-se à vontade sabendo que os dados de série 
que você usa são as informações mais atuais 
disponíveis. Os dados são atualizados semanalmente, 
com divulgação programada regularmente e 
divulgação de provedores e pesquisas independentes.




