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Curta nossa Fan Page: 
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Siga-nos no Twitter: 
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Conecte-se ao nosso LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/biblioteca-if- 
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Acesso remoto ao portal de periódicos CAPES – 

Via Intranet 

 O acesso remoto é um serviço oferecido aos 

alunos, professores e demais servidores da UFRJ. 

Com este acesso nossos usuários podem pesquisar no 

Portal Capes fora do campus. Este acesso deve ser 

realizado a partir da nova intranet da UFRJ: 

http://intranet.ufrj.br. Para quem já tem acesso, utilize 

os mesmos códigos cadastrados na antiga intranet, ou 

os mesmos do SIGA e/ou portal do aluno (para os 

alunos), ou do SERHU (para funcionários). Ao 

realizar o login aparecerá a logomarca do portal de 

periódicos CAPES, clique nela. 

 

Obs. o sistema da intranet está com problema para se 

comunicar com e-mails da Microsoft: hotmail, live, 

Outlook e MSN. Solicitam que sejam usadas contas de 

outros domínios. 

 Futuramente, os livros eletrônicos e outras 

bases de dados assinadas pela UFRJ serão incluídas 

na intranet, e o serviço será ofertado somente por este 

meio. Por enquanto, o acesso a estes dois recursos fica 

restrito aos computadores da UFRJ direto pela página 

do portal CAPES ou pela página do SiBI/UFRJ, 

clicando na logomarca do Portal de Periódicos 

CAPES 

Lembrete: o acesso via intranet é exclusivo para 

acesso remoto, fora da UFRJ. 

 

 

 Para ter acesso ao Portal de Periódicos CAPES 

dentro da UFRJ, basta digitar o endereço eletrônico 

www.periodicos.capes.gov.br. 

BUSCA 

 A pesquisa no Portal pode ser feita por 

assunto, por periódico ou por base de dados; na 

Página Inicial ou através dos links de Busca 

Avançada. 

Buscar Assunto 

 A busca por assunto pode ser realizada na 

Página Inicial ou na Busca Avançada.  

Para buscar na Página Inicial, digite os termos 

selecionados para a busca (preferencialmente em 

inglês) e clique em enviar. Em seguida, o Portal 

listará as referências encontradas e oferecerá opções 

de refinamento de resultados na coluna à esquerda. 

 Na Busca Avançada são oferecidos operadores 

para combinação de termos (AND; OR; NOT) e ainda 

é possível selecionar a data de publicação, tipo de 

material, idioma e selecionar uma base específica para 

a busca. 

 Em quaisquer das funcionalidades, os 

resultados da busca são apresentados em uma lista 

única e possibilita ao usuário o acesso ao texto 

completo dos conteúdos assinados pelo Portal. 

Buscar Periódico 

 A Página Inicial permite pesquisar um 

periódico, através da digitação de termos para busca 

do título ou selecionando na lista a partir da inicial do 

periódico.  

 Na Busca Avançada, é possível pesquisá-lo 

por título, área do conhecimento, ISSN ou 

Editor/Fornecedor e área do conhecimento. Também 

apresenta a opção Buscar Referências, onde é possível 

encontrar um determinado artigo, utilizando trechos e 

paginação do artigo e o ISSN do periódico como 

termos de busca.  

Buscar Base 

 Buscar Base é o tipo de busca que, se realizada 

na Página Inicial, permite a busca por título da base 

de dados (semelhante a Busca de Periódico), e na 

Busca avançada, por Título, Área do Conhecimento, 

Editor/Fornecedor e Tipo (conteúdo: textos 

completos,  referência,  patentes, entre outras). 

 Atenção: Você não consegue mais ter acesso ao 

texto completo entrando direto pelo site da revista 

ou pelo editor, somente pesquisando no site do 

portal. Ressaltamos que a decisão partiu da própria 

CAPES, com o objetivo de quantificar os acessos. 

http://intranet.ufrj.br/
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