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Acesso remoto à base de dados ProQuest 
 

1. Acesse a página Bases de Dados no site da BCE (clique aqui). 
 

2. Clique sobre o nome da base de dados ProQuest. 
 

3. No topo da tela inicial da ProQuest, clique sobre Faça login através de sua 
biblioteca para acessar mais recursos. 

 
 

4. Na caixa de pesquisa, digite a sigla UnB e clique sobre a lupa ou Enter no teclado 
para procurar a instituição. 
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https://bce.unb.br/bases-de-dados/
http://search.proquest.com/index
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5. Selecione a opção UNB- UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: 

 
 

6. Na tela seguinte, informe o login do e-mail institucional, conforme exemplo: 
 

 
Em seguida, clique em Login: 
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Estudantes 
(graduação e 
pós-graduação) 

E-mail institucional 
 
nome@aluno.unb.br 

Login 
 
nome 

Servidores/as 
(docentes e 
técnicos-administrativos) 

E-mail institucional 
 
nome@unb.br 

Login 
 
nome 
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7. Selecione a opção de consentimento para envio de dados e clique em Accept: 
 

 
 

OBS.: ao clicar em Informações Enviadas é possível saber exatamente quais 
dados são enviados ao realizar o acesso. 

 
8. A tela inicial da base será apresentada, com a caixa de busca em destaque: 

 
OBS.: note que na parte superior deve aparecer o nome da Universidade de 
Brasília indicando que o acesso foi feito com êxito. 
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