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Pivot para
Pesquisadores, 

Docentes e Staff



• O que é Pivot?

• Como acessar

• Navegação na página inicial do Pivot

• Buscar, ativar, acompanhar e compartilhar uma 
Oportunidade de Financiamento

• Buscar perfis de pesquisadores dentro e fora de sua 
universidade

Agenda



Ferramenta de busca de oportunidades de financiamento 
para pesquisa e colaboração acadêmica

• Mais de 26.000 oportunidades de financiamento

• Mais de 3 milhões de perfis de acadêmicos

• Pivot sugere oportunidades de financiamento para
pesquisa baseado em perfis acadêmicos

O que é Pivot?



• http://pivot.cos.com

Acesso ao Pivot

Login com 
seu nome de 
usuário e 
senha

http://pivot.cos.com/


• http://pivot.cos.com

Acesso ao Pivot

Não tem 
usuário e 
senha? 
Clique em
“Sign up” 
para criar
uma conta.

http://pivot.cos.com/


PIVOT - http://pivot.cos.com/home/index
Para abrir uma conta clique em 

Caso já tenha sua conta aberta
Clique em Log in



PIVOT - http://pivot.cos.com/home/index

Coloque sua user
(seu endereço de e-mail)

Entrar sua password

Se já criou sua própria conta

Caso tenha esquecido sua 
password clicar aqui

Para sua primeira entrada 
clique e crie sua senha



PIVOT - http://pivot.cos.com/home/index
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Preencha os campos 
criando sua própria 
password

Se for sua primeira entrada

Clique aqui para 
escolher sua 
instituição



• Para criar uma conta, você deve ser afiliado a uma
instituição que assina Pivot (tem que ser e-mail 
institucional)

• Enviaremos um e-mail de verificação para confirmar a 
criação da conta

• Seu endereço de e-mail será seu nome de usuário
Pivot

• Ao acessar sua conta, você poderá reivindicar um 
perfil existente ou criar um perfil

Acesso ao Pivot



• Os perfis são criados a partir de informações sobre o 
corpo docente em sites de universidades

• Captam dados acadêmicos de docentes em tempo 
integral e parcial, assistentes, e estudantes de pós-
graduação

• Pivot enriquece os perfis com informações de 
diversas fontes

• Você pode reivindicar um perfil existente, ou criar e 
editar um novo perfil imediatamente

O que são os Perfis?



Não é obrigatório reivindicar seu perfil para usar Pivot. No 
entanto, ao fazê-lo você terá acesso a:

• Pivot Advisor: Ferramenta de recomendação automática de 
oportunidades de financiamento baseado nas informações de 
seu perfil, disponível em sua página inicial.

• Atualizar seu perfil. Seu perfil é visto por milhares de 
usuários Pivot em todo o mundo que podem estar
procurando por colaboradores para um projeto de pesquisa. 
Manter o seu perfil atualizado garante maior visibilidade nos
resultados de buscas. 

Reivindicando um perfil



Demonstração



• Na seção Support/Help:
– Ajuda & FAQs
– Treinamento online
– Vídeos tutoriais

• Webinars Pivot
http://www.refworks-cos.com/training/

• Vídeos de treinamento Pivot no YouTube
www.youtube.com/proquestpivot

Perguntas?

http://www.refworks-cos.com/training/
http://www.youtube.com/proquestpivot
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Ely Penna

Trainer & Consulting Partner

Ely.penna@proquest.com

Obrigada!
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