Acesso ao Portal de Periódicos da Capes via a CAFe (acesso remoto)
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
disponibiliza, a instituições de ensino e pesquisa no Brasil, o Portal de
Periódicos da CAPES, uma biblioteca virtual com o que há de melhor da
produção científica internacional.
O portal conta com um acervo de mais de 48 mil títulos com texto completo,
130 bases referenciais, 64 bases de teses e dissertações, além de livros,
enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo
audiovisual.
O acesso integral aos recursos do Portal de Periódicos é livre para usuários
que acessam a rede em quaisquer campi da universidade. No entanto, para
usuários com vínculo ativo na universidade, é possível realizar o acesso remoto
(fora dos campi) ao Portal de Periódicos através da Comunidade Acadêmica
Federada (CAFe), que a Univale participa desde setembro de 2019.
Confira as orientações:
Orientações de como acessar de forma remota (CAFe) e ainda logado (Meu
Espaço).

ACESSO CAFe
1. Acesse o site do Portal de Periódicos, por meio do endereço
http://www.periodicos.capes.gov.br

Clique no link de “ACESSO CAFE” no cabeçalho. Perceba que enquanto não
realiza o login, permanecerá como “Acesso Livre”.

Selecione a nossa instituição ao digitar “Univale” e clique em “enviar”.

2. Você será redirecionado a página da CAFe específica da nossa instituição e
realize o login. Antes, irá aparecer a tela de “Conexão não protegida”, é só
clicar em “Eu compreendo os riscos e desejo continuar” e novamente em
“continuar”.

O username e passaword são distintos para cada usuário:
Alunos
Professores e Pessoal Técnico
Administrativo (PTAs)
Usuários em cadastro e/ou problemas
de acesso

Login e senha do Laboratório de Informática.
Login e senha da rede administrativa.
Providencie
imediatamente
pelo
e-mail
biblioteca@univale.br ou pelo WhatsApp (33)
3279-5574.

Após o login o acesso passa a ser autenticado constando como “Acesso por:
Universidade Vale do Rio Doce”.

Lembrando que para realizar pesquisas no Portal de Periódicos da CAPES de
forma remota não é necessário realizar o login no “Meu Espaço”,
entretanto, isso será necessário para utilizar os serviços personalizados
oferecidos. Esta identificação NÃO está relacionada ao serviço de acesso
remoto (CAFe). Ambos acessos são individualizados.

MEU ESPAÇO
3. Realize o login ou cadastramento de novo usuário.
O cadastramento no “Meu Espaço” permite salvar o link de artigos, bases
favoritas, criar alertas de pesquisas já realizadas no acervo do Portal, editar
informações do seu perfil; submeter sua inscrição online nos treinamentos do
Portal, avaliar a qualidade dos treinamentos, acessar e imprimir o certificado de
participação nos treinamentos de uso do Portal oferecidos pela Capes.

Após este cadastro você estará apto para utilizar os recursos do Portal de
Periódicos da CAPES.
Para maiores informações acesse:
Manual de Acesso ao Periódicos da CAPES (2019)
Dúvidas Frequentes
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