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ACESSO REMOTO AO PORTAL
CAPES

BUSCA

O acesso remoto ao Portal de Periódicos
Capes é um serviço oferecido à toda
comunidade da UFRJ, para realizar
pesquisas fora dos campi. Agora, o
acesso é feito a partir de cadastro na
rede CAFe. Para se cadastrar acesse:
https://intranet.ufrj.br/

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.

Em seguida clique na logomarca da rede
CAFe. Cadastre o mesmo e-mail e senha
utilizados na Intranet da UFRJ. O
cadastro é feito uma única vez.

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.

Após o cadastro acesse o site do Portal
de Periódicos Capes e clique em
ACESSO CAFe, selecione a UFRJ na
lista de instituições e insira o e-mail e
senha cadastrados na tela que abrir e o
acesso
ao
texto
completo
está
garantido.

BUSCAR ASSUNTO

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.

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 ou Fornecedor
e Tipo de conteúdo (textos completos,
referência, patentes, entre outras).

IMPORTANTE!
Outros recursos assinados pela UFRJ
também estão disponíveis na logomarca
"proxy" na intranet. Qualquer dúvida,
entre em contato.

ATENÇÃO! A TIC solicita que evitem os emails: @Hotmail, @Live, @Outlook e @msn.
Pedimos que priorizem contas de e-mails de
outros domínios.

Se estiver acessando o Portal de algum
computador na UFRJ, não use o acesso
remoto. Os IPs da UFRJ dão acesso
direto ao texto completo.

