Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB
Coordenação-Geral do Portal de Periódicos - CGPP

EDITAL Nº 073/2014/CAPES/PAAP
Prêmio Top User Award /Capes 2014 referente a pesquisa de conteúdo Acadêmico - Científico
da ProQuest pelas Instituições de Ensino Superior

A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR – CAPES, instituída como Fundação Pública, criada pela Lei nº. 8.405, de 09 de
janeiro de 1992, regida pelo seu estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.692, de 02 de março de
2012, inscrita no CNPJ sob nº. 00.889.834/0001-08, com sede no Setor Bancário Norte Quadra 2 Bloco "L" Lote 6 - CEP: 70040-020, Brasília - DF, e a empresa ProQuest LLC,
pessoa jurídica de direito privado, com sede em 789 E.Eisenhower Parkway P.O.Box 1346
Ann Arbor, MI 48106-1346 – USA tornam pública a edição 2014 do Prêmio Top User
Award, referente ao uso das bases de dados da ProQuest Latin América Serviços e Produtos
para Acesso à Informação Ltda (ProQuest) disponibilizadas no Portal de Periódicos durante o
período compreendido entre Novembro de 2013 e Outubro de 2014, conforme o processo de
nº 23038.007020/2014-93.
1. CARACTERIZAÇÃO
Criado no ano 2000 com o propósito de fornecer à comunidade acadêmica o acesso imediato à
produção científica mundial atualizada, o Portal de Periódicos da Capes
(www.periodicos.capes.gov.br) tem se consolidado como um dos principais instrumentos de
fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil e de manutenção da excelência
acadêmica das instituições usuárias.
Com o objetivo de estimular o acesso e o uso do Portal de Periódicos e de promover a
pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, a Capes, em parceria com a ProQuest, lança o
presente edital para anunciar a realização da terceira edição do Prêmio Top User Award.
O Prêmio é direcionado a cinco instituições de ensino superior que apresentaram durante o
período compreendido entre Novembro de 2013 e Outubro de 2014, o maior uso das bases de
dados ProQuest que são disponibilizadas no Portal de Periódicos. Uso este, comprovado
através de relatórios estatísticos da própria ProQuest e aprovados pela Capes.
2. OBJETIVO GERAL:
O objetivo da premiação é promover o amplo conhecimento e o uso do conteúdo das bases de
dados ProQuest disponibilizado pela Capes às bibliotecas e IES em geral.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Os objetivos específicos da premiação são motivar bibliotecários a conhecer melhor os
recursos disponíveis, motivar a promoção destes recursos de acordo às necessidades de
pesquisa da própria instituição e promover/aumentar o conhecimento e o uso das bases de
dados da ProQuest nas IES.
4. PARTICIPANTES/Categorias contempladas
O Prêmio, que considera todas as instituições usuárias do Portal de Periódicos, estrutura-se
este ano em cinco categorias: 1 (um) Instituto Federal; 1 (uma) Universidade Federal; 1 (uma)
Universidade Estadual; 1 (uma) Universidade Privada/Particular; 1(um) Instituto de Pesquisa
(membro colaborador).
5. PRÊMIO
O vencedor de cada categoria terá direito ao acesso gratuito, até 30 de Novembro de 2015, às
bases de dados/serviços ProQuest Pivot e Proquest Flow, prêmio este de valor estimado em
USD 38,400.00/ano, não podendo ser concedido em espécie. O Vencedor receberá ainda um
certificado e um troféu em nome da Capes e da ProQuest em reconhecimento à divulgação da
Ciência na instituição.
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A premiação será concedida de acordo com o seguinte critério de avaliação: as instituições
vencedoras serão aquelas que, por meio dos relatórios estatísticos gerados pelo sistema da
ProQuest, apresentarem alto uso das bases de dados ProQuest disponibilizadas através do
Portal de Periódicos. A ProQuest submeterá os resultados à aprovação da Capes.
7. ORÇAMENTO
A ProQuest responsabiliza-se pelo orçamento correspondente ao prêmio – confecção de
certificados e troféus. A divulgação do prêmio será realizada no site da ProQuest e no Portal
de Periódicos da Capes.
A ProQuest terá a incumbência de entregar o prêmio oficial para o agraciado, arcando com os
custos de passagem e deslocamento de colaboradores da ProQuest, desde o seu local de
origem até Brasília e retorno.
8. RESPONSABILIDADES
As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício. A ProQuest declara, para fins de
direito, e sob as penas da Lei, ser o legítimo titular de todos os direitos de propriedade
intelectual do prêmio ProQuest ora proposto.
9. COORDENAÇÃO DO PRÊMIO
A Capes concorda com o uso de seu nome e logomarca pela ProQuest, além das fotos do
evento de premiação, para divulgação do prêmio através de mídias sociais e website. A
ProQuest se responsabiliza em cumprir com as regras de uso da marca, especialmente aquelas
referentes ao uso de logomarca.
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10. COMISSÃO JULGADORA
Para efeitos de premiação, não será necessária um comissão julgadora. A aprovação da Capes
dos relatórios estatísticos apresentados pela ProQuest serão a decisão final e incontestável da
veracidade das informações e suficiente para a efetivação da premiação.
11. DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO EDITAL
Fica designada a servidora Elaine Pereira de Souza, Analista em Ciência e Tecnologia,
gestora do presente Edital.
12. INSCRIÇÃO
Todas as instituições de nível superior do país com acesso ao Portal de Periódicos estão
automaticamente inscritas e concorrem em base de igualdade de acordo com as categorias
apresentadas neste edital.
13. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO
Os vencedores em cada categoria serão contatados até o dia 30 de Dezembro de 2014.
A ProQuest concorda em efetuar a entrega do prêmio em 02 (dois) períodos: o prêmio
referente à disponibilização do acesso às bases de dados Proquest Pivot e Proquest Flow
ocorrerá dia 01/01/2015; e o prêmio que engloba a entrega do certificado e do troféu, às
instituições vencedoras, ocorrerá nas dependências da CAPES, durante o evento de
capacitação de bibliotecários a ser realizado pela CAPES nos dias 24 e 25 de março de 2015.
Ressalta-se que o período de acesso às bases de dados Proquest Pivot e Proquest Flow é de 01
de janeiro de 2015 a 30 de novembro de 2015.
Os dois períodos de premiação serão posteriormente divulgados nas páginas da Capes
(www.capes.gov.br) e do Portal de Periódicos (www.periodicos.capes.gov.br).
14. CRONOGRAMA DA PREMIAÇÃO
ATIVIDADES

Lançamento do Edital
Data-limite para aprovação dos resultados
Divulgação dos resultados
Premiação (abertura do acesso)
Premiação (certificado e troféu)

DATAS

16 de Dezembro de 2014
19 de Dezembro de 2014
22 de Dezembro de 2014
01 de Janeiro de 2015
24 de março de 2015

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos no presente Edital serão apreciados pela Capes e ProQuest e por estas
deliberados.
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo de interesse
público, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito a indenização ou reclamação de
qualquer.
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