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Orientações para o acesso remoto ao 

Portal de Periódicos da CAPES  
A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior) disponibiliza o acesso remoto ao Portal 

de Periódicos para os professores, pesquisadores, alunos 

de pós-graduação, graduação e técnicos das instituições 

de ensino e pesquisa vinculados aos participantes do 

Portal, por meio da rede da Comunidade Acadêmica 

Federada (CAFe). A Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) é uma das 

integrantes da rede CAFe. Para o acesso remoto, via 

CAFe, o usuário deve seguir as orientações e 

procedimentos descritos a seguir. 



Acessar o Portal  

Pelo endereço www.periodicos.capes.gov.br  

 

Na página da Biblioteca da Unijui, clicar no link 

“periódicos eletrônicos”. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/




Meu Espaço  

Na Página Inicial, clicar na opção MEU 

ESPAÇO que se encontra disponível no 

menu. 





Identificação  

Selecionar a opção  

 

“Usar identificação da minha instituição via 

federação CAFe – RNP” 





Instituição  

Selecionar na lista das instituições que 

integram a Comunidade Acadêmica Federada 

(CAFe) a Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul  







Autenticação  

Automaticamente, o Portal redirecionará para a 

autenticação do usuário. O usuário deverá 

realizar o login com seu usuário e senha da 

UNIJUI e clicar em OK. 





Usuário Cadastrado  

• No primeiro acesso, caso as informações da 

UNIJUI para a liberação do acesso remoto não 

sejam suficientes para identificar o usuário, 

será apresentada uma página onde é 

necessário que efetue uma identificação. Esse 

procedimento será solicitado apenas na 

primeira vez para se conectar ao acesso 

remoto via CAFe.  

• Usuário cadastrado informe login e senha . 







Usuário Não Cadastrado  
• Deve-se clicar na opção (NOVO USUÁRIO) e efetuar o 

cadastramento.  

• Preencha os campos com seus dados pessoais e no 

preenchimento dos campos referentes aos Dados 

Institucionais, selecione as opções:  

    - Possuo vínculo com a instituição  

    - UF da instituição selecione Rio Grande do Sul  

    - Nome da instituição selecione a Universidade Regional 

do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul  

    - Informe também o seu vínculo e nível do vínculo com a 

instituição.  

• Concluído o preenchimento clicar na opção (ENVIAR).  







Acesso  

• ATENÇÃO: A ativação do cadastro pela CAPES 

pode demorar de 24 a 48 horas. Somente após 

essa ativação o usuário terá acesso ao Portal 

de Periódicos pelo sistema CAFe. 



Acesso  

Quando o usuário é reconhecido no Portal, seu 

nome é apresentado na parte superior da 

tela, e o acesso remoto está liberado. A partir 

desse momento o usuário terá acesso a todo 

o conteúdo do Portal de Periódicos da 

CAPES. 





Término da Pesquisa 

Ao finalizar a sessão de uso do Portal clique 

na opção Sair, na parte superior da tela do 

Portal de Periódicos da CAPES. 





BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

MARIO OSORIO MARQUES  

Contatos: 

• Bibliotecários: 

- 3332 0406 

- 3332 0407 

- 3332 0408 

 

E-mail: 

biblio@unijui.edu.br 

Contatos: 

• Gerência da biblioteca: 

3332 0448 

 

 

 

• Tele-renovação:  

  3332 0404 


