Apresente e gerencie o trabalho
de graduação para impulsionar
a visibilidade e o engajamento
do programa

Incentive seus
alunos a escreverem
com uma audiência
mundial em
mente.

Apresentar o trabalho de alunos no Digital CommonsTM
mostra aos alunos em potencial em todo o mundo, o tipo
de educação que podem esperar receber em sua instituição.
De pesquisas independentes e trabalhos finais a
publicações editadas por estudantes, trabalho de campo e
artes criativas, os alunos trabalham melhor quando sabem
que os trabalhos serão compartilhados com potenciais
empregadores, escolas de pós-graduação, pais e colegas.

Como a pesquisa de graduação
apoia metas de recrutamento?
Na California Polytechnic University, o university
president “ficou animado quando entendeu que poderia
apresentar a alunos em potencial e a seus pais… exemplos
do que seus alunos conseguem realizar na Cal Poly”.**

Apresente o trabalho exemplar de alunos para promover a visibilidade e o engajamento do programa

Pesquisas independentes e trabalhos finais
Dê aos alunos um registro permanente e
visível de suas conquistas

Pesquisa de graduação
Apoie iniciativas de pesquisa de estudantes
no campus

Revistas de pesquisa de estudantes
Promova a aprendizagem ativa em torno do
processo de publicação e a visibilidade da
pesquisa de estudantes

Índice global de leitura
Conecte seus alunos a um público mundial

Eventos e conferências estudantis
Mostre aos alunos em potencial o que
eles podem alcançar

Programas e experiências estudantis
Destaque a singularidade do ensino de
graduação de sua instituição

**Citado de um discurso de Michael Miller, Dean of Library Services, Cal
Poly, Closing Remarks, Putting Knowledge to Work: Building an Institutional
Repository for Your Campus, 10 de outubro de 2008.

Fácil de implementar, usar, manter e avaliar
Métricas de impacto claras e em tempo real
Repositório institucional e plataforma de publicação
para aumentar a visibilidade e o impacto
• Estudos e pesquisa de
docentes

• Gerenciamento
de dados

• Trabalho estudantil,
teses e dissertações
eletrônicos

• Conferências e eventos
• Arquivos e coleções
especiais

• Painéis para rastrear índices globais de leitura e institucionais
• Mapas de índices de leitura em tempo real
• Ferramentas para compartilhar impacto
• Suporte flexível para relatórios do campus
Infraestrutura hospedada… para facilitar o uso
• Armazenamento seguro e hospedado em nuvem
• SEO líder do setor

Projetado para impulsionar a visibilidade do resultado
das pesquisas de sua instituição*

2,5 milhões

de textos completos
hospedados

1.500

revistas publicadas

1/2 bilhão

de downloads totais
*As métricas são até 2018 para plataformas Digital Commons bepress globais

• Desenvolvimento acelerado e focado no cliente
• Dados ilimitados e suporte para todos os tipos de arquivos
Suporte ilimitado para atender às suas necessidades
• Consultor dedicado
• Treinamento para a equipe, professores e alunos para
ajudá-lo a crescer
• Marca e projeto personalizados
• Orientação sobre melhores práticas e tendências

Participe da maior
coleção de pesquisas
de graduação on-line
O Undergraduate Research Commons reúne trabalhos
de graduação exemplares de centenas de faculdades e
universidades: Revistas e conferências estudantis, pesquisas
orientadas pelo corpo docente, pesquisas independentes e
trabalhos finais, além de coleções exclusivas de publicações
de graduação únicas.
Os visitantes podem identificar programas empolgantes de
pesquisa de graduação e encontrar revistas revisadas por
colegas e conferências estudantis, às quais podem enviar seu
próprio trabalho.
Garante que o melhor trabalho de seus alunos de graduação
apareça ao lado da pesquisa de colegas e que alunos em
potencial possam encontrar seus programas.
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