
A ProQuest é uma plataforma de busca de base de dados. 

Ela fornece acesso a documentos atuais e históricos de fontes como: 

 Jornais  

 Dissertações e teses (a ProQuest é o arquivo digital oficial de dissertações da Biblioteca 

do Congresso)  

 Periódicos acadêmicos  

 Televisão e transmissões de rádio  

 Agência de notícias e comunicados à imprensa  

 Relatórios anuais de empresas e fotografias  

 Livros  

 Documentos e arquivos governamentais 

 Mapas 

 

 

Primeiramente entre em -> http://search.proquest.com 

Acesse com o usuário: bibliotecaiasp, e senha: biblioteca   

 

Funções... 

1 - Escolhendo as bases de dados 

Aqui se escolhe quais das bases de dados serão usadas na busca. 

 

http://search.proquest.com/


 

2 - Busca pela página inicial 

Os temas e/ou palavras que forem pesquisados, são recuperados dentro da descrição do 

documento, na referência bibliográfica e também no texto completo.  

*todos os resumos estão em inglês, mesmo os textos em português têm seus resumos em 

inglês. Então recomenda-se pesquisar os termos em inglês. 

 

2a - Busca geral 

 

Aqui a busca é feita em todas as bases de dados. 

* Revisados por especialistas -> quer dizer que o artigo precisa ser revisado por dois ou mais 

especialistas antes de ser publicados.  

 

2b - Busca por tema 

 

Aqui a busca é feita por temas específicos.  

 

Passando o mouse em cada tema aparece as bases de dados do mesmo. Escolhendo uma 

dessas bases de dados a busca é feita apenas nela. 



 

 

 

Pesquisando... 

Buscando pelo termo – educação a distância - encontramos 735 resultados.  

 

  

Quando o termo é buscado entre “aspas”, a pesquisa é refinada e só é recuperado textos que 

tenham exatamente o termo. (Note que o número dos resultados diminui para 112) 

 

 

 

 



1 - Assuntos sugeridos 

A busca normal procura em todos os textos, logo não separa por tema. A Proquest reconhece 

os termos da busca e sugere temas relacionados para uma busca mais especifica.  

 

 

2 - Filtros 

Na página de busca o site oferece na barra direita, um série de filtros que ajudarão a refinar os 

resultados ainda mais.  

 

 

 

 

 



 2a - Relevância 

 

Aqui pode-se ordenar os resultados por relevância, do mais antigo ao mais recente ou o 

contrário, do mais atual ao mais antigo. 

 

2b - Todos os outros 

Todos os outros filtros seguem o mesmo raciocínio. Clicando no botão + aparece uma série de 

opções dentro da categoria escolhida.  

 

Por exemplo na guia “Idioma”, aparecem a quantidade de textos para determinado idioma. 

Inglês: 629799, Francês: 6089, etc.... Clicando em uma das opções a busca é refinada para 

determinado idioma. Caso seja necessário, é possível escolher dois ou mais opções e ver ainda 

outras que não estão aparecendo. Basta clicar em Mais opções...  



 

 

Aqui é possível incluir vários idiomas ou exclui-los da busca. Após escolher basta clicar em 

Aplicar.  

*para procurar por ordem alfabética basta clicar no texto sublinhado, neste exemplo “Idioma”. 

 

Os que estão riscados é porque foram excluídos e os que aparecem normal é porque foram 

incluídos. Clicando no “x” é possível desfazer determinada opção ou se quiser desfazer todas 

basta clicar no “x” ao lado do “Limpar”. 

*As opções sempre serão ordenadas de acordo com a quantidade de resultados do maior para 

o menor. 

 

 

 

 

 

 



Acessando... 

 

Para acessar o texto clique no link do título.  

Mesmo selecionando vários documentos é possível usar as ferramentas como e-mail, imprimir, 

citar, etc.... 

1 - Prévia 

 

Clicando em “Prévia” é possível ver uma prévia com o resumo do texto e algumas outras 

informações como o assunto e onde está localizado. Isso evita o trabalho de ter de entrar no 

documento para saber sobre o que o texto se refere, e ter que ficar toda hora voltando para a 

página de resultados. 

 

 



2 - Citação/Resumo 

 

2a -  Resumo 

Nesta página encontra-se o resumo do texto, e sua indexação.  Clicando em “Traduzir” é 

possível traduzir o resumo do idioma original para vários outros inclusive o português. 

 

Deve-se tomar certo cuidado pois a tradução é feita de forma automática então pode conter 

palavras não traduzidas ou fora de ordem e etc.... 

 

2b - Barra de Ferramentas 

 

Salvar em Minha Pesquisa: Salva esta página na área Minha Pesquisa onde é possível acessa-la 

diretamente, isto é, sem refazer todo o caminho da busca. Aqui é possível criar pastas para 

melhor organização. 



 

E-mail: Mandar o texto para um ou mais e-mails. 

 

Imprimir: Imprimi o texto. 

Citar: Essa ferramenta gera automaticamente a citação do texto dentro das normas da ABNT. 

 

 



 

 

 

 

 

Exportar Salvar: Oferece a opção de exportar ou salvar está página em vários formatos 

(HTML,PDF), gerando um download automaticamente. 

 

 

 

2c - Barra Lateral Direita 

 



Permite o acesso a outros formatos, ver as referências, e até mesmo realizar uma nova busca 

em temas sugeridos pela plataforma. 

 

 

2d - Indexação 

 

Por aqui também dá para gerar a referência automática e ver outras informações como 

assunto, número de páginas entre outros. 

*URL do Documento é o link permanente para acessar o artigo. Esse link leva direto para esta 

página. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 - Pré-Visualização 

Aqui é apresentado o texto de forma gráfica, no entanto com um marca-d’água e somente 

algumas páginas. Está em PDF. 

  

As ferramentas aqui apresentadas tem as mesmas funções com a diferença de que ao invés de 

ser A cita/resumo é a pré-visualização, ou seja ao invés de mandar um e-mail com aquela 

página da citação/resumo, aqui o e-mail vai com a página da pré-visualização. 

Para fazer o download deste PDF, é só passar o mouse no canto inferior direito que irá 

aparecer isto: 

 

Então é só clicar no disquete. (2º da direita para esquerda.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - Texto Completo - PDF 

Temos aqui o texto na integra e na forma gráfica, com todas as páginas em PDF.  

 

As ferramentas aqui apresentadas tem as mesmas funções que as apresentadas nos tópicos 

anteriores. Também é possível fazer o download (ver tópico anterior). 

 

5 - Texto Completo 

 

Há ainda esta outra forma a qual é a mesma coisa do anterior com o diferencial de estar em 

HTML , podendo assim ser traduzido. 

 

As ferramentas aqui apresentadas tem as mesmas funções que as apresentadas nos tópicos 

anteriores. 


