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Eugene Power fundou 
a University Microfilm 
(UMI) em 1938, com a 
missão de: 

1. História

• Preservar o 
patrimônio histórico

• Preservar & 
Disseminar o 
conteúdo acadêmico
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2. Opções de acesso - PQDT

ProQuest Dissertation and Theses

• 2,4m de referências desde 1637 ao corrente

PQDT Full TextPQDT Full Text

• Com 1m de teses en PDF na PQDT

Disponível!

• PDF Dissertations - DVD para consórcios

• Cópias individuais

• Publique sua tese com a ProQuest



PQDT A&I

ProQuest Dissertation and Theses A&I

• Acesso a 2,4m de registros desde 1637 até o 
presente

• Texto completo de 1,9 milhões (impresso, • Texto completo de 1,9 milhões (impresso, 
microfilme ou online)

• Visualização Prévia (permite pré-visualização dos 
primeiros 10% do conteúdo)

• Principalmente US & Canadá

• Abstracts desde 1980 para teses doutorais; 1988 
para dissertações



Conteúdo

• Adicionamos + 47.000 teses e 12.000 dissertações 
anualmente

• 1.000 - 3.000 obras semanalmente

• A obra mais antiga data de 1647

• São procedentes de + 1.700 escolas ou universidades de todo • São procedentes de + 1.700 escolas ou universidades de todo 
o mundo (700 ativamente)

• 40% das teses doutorais das principais universidades do 
mundo estão publicados na PQDT

• Aproximadamente 75% são tesis de doutorado; 25% 
dissertações de mestrado

• 100% do conteúdo – acadêmico, avaliados/ revisados por 
experts/ pares (comitês de avaliação)

• Controle editorial escrito sobre o conteúdo dos metadados



Best-sellers

BEST SELLING DISSERTATION LIST
1. "The problem of "world order" when the world is your 

village versus your globe" by Tanner, George Lewis, 
Ph.D., University of Hawai'i, 1996, 345 pages; AAT 
9713989

2. "Critical analysis of school supervision in Taiwan" by 
Tsu Shou Li, Educat.D., Columbia University Teachers 

Most recent best 
selling dissertation 
was written by 
intelligence 
community 
veteran George L. Tsu Shou Li, Educat.D., Columbia University Teachers 

College, 1984, 386 pages; AAT 8505403
3. "A correlational analysis of servant leadership and job 

satisfaction in a religious educational organization" by 
Anderson, Kelly Preston, D.M., University of Phoenix, 
2005, 146 pages; AAT 3162292

4. "Mergers and acquisitions: A phenomenological case 
study" by Rowlett, Richard Dean, D.M., University of 
Phoenix, 2006, 278 pages; AAT 3202466

5. "RFID in supply chain management" by Gaukler, Gary 
M., Ph.D., Stanford University, 2005, 96 pages; AAT 
3187292

veteran George L. 
Tanner, Ph.D., 
currently Chief 
Learning Officer 
for the 
Department of 
Homeland Security



Multidisciplinar

• PQDT é uma 
fonte de 
informação 
multidisciplinar, 

Communication and the Arts �

Education � Language � Literature �

Philosophy, religion and theology �

Religion � Social Science �

Anthropology � Business �

Administration �

de interesse 
para todos os 
departamentos 
de uma 
institução  
acadêmica

Administration �

Economics � History � Political 

Science � Sociology � Agriculture �

Biology � Biological Sciences �

Biophysics � Earth and Environment �

Studies � Health Sciences � Chemistry

� Pure Sciences � Physics � Applied 

Sciences � Engineering � Psychology



Busca cruzada com recursos da 

ProQuest

• Aproveitando todas 
as funcionalidades 
disponíveis na 
Plataforma PQ: 
– Search widget
– RSS feeds
– Enlaces as – Enlaces as 

Referências!
• A maioria dos 

usuários utilizam 
PQDT em conjunto 
com outras bases 
de dados da 
ProQuest



Acceso a aproximadamente 

1 milhão de e-books

• Acesso a um  
milhão de teses 
desde a 
plataforma 
ProQuestProQuest



Novo! Material multimídia 

EXAMPLE VIDEO FROM :

A facial model and animation techniques for animated speech
by King, Scott Alan, Ph.D., The Ohio State University, 2001, 
275 pages; AAT 3021416

• Benefícios:
• Acesso ao material adicional incluíndo 

áudio, code script, dados, imagens, PDF, áudio, code script, dados, imagens, PDF, 

apresentações, folhas de cálculo e texto

• Inclusão - todos os arquivos menores de 10 GB que se são 

enviados junto com as teses e dissertações. (Até o momento, 

2,000 + obras na PQDT tem arquivos multimídia)

• Incrementa o conteúdo e permite o acesso à esta informação 

relevante para a pesquisa

• Disponível no PQDT FT



- Recuperação  - Texto completo

- RSS Feeds

- ProQuest Search Widget

3. Nuevas funcionalidades

- ProQuest Search Widget

- Enlaces - referências



Disponível! Busca no texto completo das 

teses/ dissertações

Texto completo –

teses desde 2008 – atualidade

Da primeira última página 



Breve! Conexão com as bases de dados 

bibliográficas



Brevemente! Mais conteúdos 

internacionais

• Seminários e 
eventos em todo 
o mundo com 
instituições 
partners para 
incrementar a 
visibilidade do 
conteúdo 



Plataforma ProQuest

Demonstração da Interface de 

Pesquisa



Publicação  com a ProQuest

• O melhor método para assegurar a mais 
ampla disseminação na comunidade 
acadêmica

• Incrementa a visibilidade internacional e • Incrementa a visibilidade internacional e 
reputação das investigações, havendo 
maiores opções de serem citados

• Enlaces cruzados desde as bases 
Chemical Abstracts, Sociological 
Abstracts, ABI/INFORM® y PsycINFO, 
com conteúdo da PQDT. 



O processo: introdução

• Os autores enviam suas tesis/ dissertações:
– 30% utilizam o sistema de envio online

– 70%  enviam em papel

• Os autores cobrem o custo: 

55$ para as teses/ 45$ para as dissertações / 95$ de 
custo extra para OpenAccess custo extra para OpenAccess 

• O autor recebe os 10% do valor referente aos direitos 
de distribuição

• Os custos  de obtenção variam entre 37$ até 95$

• Informação disponível em:

http://www.proquest.com/products_umi/disser
tations/



O processo: Introdução II

– ProQuest, uma vez que a obra seja recebida…:

• Comprova que a obra está completa

• Assina o ISBN

• Assegura a preservação na amplitude do termo (ANSI 

standard microforms)standard microforms)

• Oferece acesso gratuito online e através da 

Dissertations & Theses na instituição, atravéz da PQDT 

• Opção de compra do Texto Completo por outras 

instituições.

• Proporciona registros MARC gratuitos a biblioteca da 

instituição.



Página web do departamento de Formação e 
Suporte da ProQuest:
http://www.proquest.com/support

Material de Material de ajudaajuda e e suportesuporte

Suporte técnico
support@proquest.co.uk



Grata!Grata!

PerguntasPerguntas??


