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As Bibliotecas do SIBI/PUCPR possuem serviço de capacitação (individual ou em 

grupo) para uso do Portal de Periódicos CAPES e outras bases de dados, informe-se 

na biblioteca de seu Campus.

- Acesse o site da PUCPR www.pucpr.br

- Clicar na opção BIBLIOTECA

- Clicar no ícone  BIBLIOTECA VIRTUAL

Tutoriais / Manuais:

- Selecionar o tutorial de Acesso ao proxy da PUCPR de acordo com o 

navegador utilizado (Chrome, Explorer, Mozila Firefox).

Para acesso via mídias moblie fazer o acesso a base p elo link : 
http://m.search.proquest.com

INFORMAÇÕES

Para acesso remoto (casa, escritório, etc.), necessário configurar o navegador 

Observação: para ter acesso remoto irrestrito, o us uário deverá trocar sua 
senha a cada três meses, pessoalmente nos Laboratór ios de Informática  

da PUCPR  e/ou no Laboratório da  Biblioteca.



No site da PUCPR www.pucpr.br Clicar na aba:
- Biblioteca

- Biblioteca Virtual



Clicar na Base Proquest



A plataforma disponibiliza tutorial com orientações em como 
fazer uso da base de dados e na elaboração de estrat égia de 

buscas. Clicar em “Dicas de Busca”



A busca pode ser:
Básica;

Avançado;
Por publicações e por área temática



Na busca
Avançado é 

possível 
fazer uso de 

variados 
filtros como 

tipo de: 
fonte, de 

documento,  
idioma e área 

temática.



Ao realizar 
uma busca são 
apresentados 
outros filtros e 
possibilidades



Fazendo o 
cadastro em 

Minha 
Pesquisa o 

usuário terá a 
possibilidade de 

salvar suas 
buscas neste 

espaços



Para fazer o cadastro clicar na aba Minha Pesquisa na sequencia em 
Contra e preencher os dados solicitados no formulário



Para acesso via mídias moblie fazer o acesso a base pelo link: 
http://m.search.proquest.com e fazer o login clicando em: My research Login

Acesso pelas Mídias mobile (celular, Ipad e outros)

Para fazer a pesquisa digitar 
o assunto desejado e clicar 

na Lupa



No primeiro acesso é necessário criar uma conta que deve ser a mesma 
para acesso por computador. Se já tiver usuário e senha fazer o acesso direto



• Dúvidas entre em contato:

• Bibliotecária:

• Teresinha Teterycz

• CRB9/9-1171

• (41) 3271-1667

• inter.bib@pucpr.br
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