ATENÇÃO:
TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFPA: DOCENTES,
PESQUISADORES, TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ALUNOS DE
GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO, PODEM REALIZAR
PESQUISAS POR MEIO DE ACESSO REMOTO À REDE CAFe
DISPONIBILIZADA PELO PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES
Os periódicos científicos e outros conteúdos disponíveis no Portal de Periódicos CAPES
podem ser acessados pelos usuários a qualquer horário e em qualquer lugar do mundo.
Seja em casa, no hotel, no aeroporto, na cafeteria, o pesquisador tem a comodidade de
acessar as coleções assinadas a partir de qualquer computador conectado à internet.
Isso é possível porque o Portal de Periódicos permite que as instituições ofereçam o acesso
remoto para seus usuários. A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), é administrada pela
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Cada instituição deve atualizar constantemente os
dados para garantir a liberação do acesso às coleções.
CADASTRE-SE NO PORTAL CAPES:
Acesse: www.periódicos.capes.gov.br
Clique no campo “Meu Espaço” localizado no canto superior direito da tela, na outra página
no lado esquerdo da tela clique em NOVO USUÁRIO preencha o formulário informando os
dados de seu vínculo com a UFPA, e seu e-mail institucional (login e senha) fornecidos
pelo CTIC, contato pelo fone: 3201- 7288 / 8280 /7808/7391/7802 ou e-mail: cticatendimento@ufpa.br
Após o preenchimento do cadastro, você receberá, na sua caixa de e-mails, uma mensagem
solicitando a confirmação do cadastro.
Depois disso, sempre que acessar o Portal de Periódicos, basta efetuar os seguintes
passos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entrar na página do Portal pelo endereço: www.periodicos.capes.gov.br
Clicar no link “Meu Espaço” (ver na barra na parte superior da tela)
Escolher a opção “Usar identificação da minha instituição via federação CAFe - RNP”;
Clicar em “Enviar”;
Na tela seguinte, informe o LOGIN e SENHA fornecidos por sua Instituição;
Após a identificação APARECE NO ALTO DA TELA O SEU NOME, isso indica que está
logado ao Portal de Periódicos via rede federada (CAFe), e estará apto a usar
remotamente o Portal, poderá realizar pesquisas e terá acesso liberado ao texto completo
dos periódicos científicos assinados pela CAPES.

