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Oi, eu 

sou 

Wally. 









O que é? A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
é uma agência de fomento à pesquisa 
brasileira que atua na expansão e 
consolidação da pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) em todos 
os estados do país.
O Portal de Periódicos da CAPES é 
uma das maiores bases científicas no 
mundo que reúne e disponibiliza o 
acesso on-line à produção científica e 
tecnológica atualizada em qualquer 
computador conectado à Internet 
localizado em Instituições autorizadas.



Quem participa?

•Instituições federais de ensino 
superior;

•Instituições estaduais e municipais
com programas de pós-graduação 
recomendados pela Capes;

•Universidades particulares com 
programas de pós-graduação com 
conceitos 5, 6 ou 7 na avaliação da 
Capes;

•Instituições pagantes.



• 48.038 títulos de periódicos em texto completo;

• 130 bases de dados de referências e resumos;

• 41 bases de dados estatísticas;

• 64 bases de teses e dissertações;

• 48 obras de referência dentre dicionários

especializados, acervos especiais de bibliotecas,

compêndios, bancos de dados e ferramentas de

• análise;

• 15 bases de conteúdos audiovisuais;

• 14 bases de arquivos abertos e redes de e-prints;

• 12 bases de patentes;

• 2 bases de dados de normas técnicas; e

• Mais de 275.000 documentos dentre anais,

• relatórios, livros, anuários, guias, manuais dentre

outros.

O que está 
disponível nessa 
biblioteca virtual 

de informação 
científica?

Fonte: CAPES, 2019.



Dicas para quem está 

começando a pesquisa



Delimite sua 
pesquisa

Antes de iniciar a busca 
é importante:

Definir os termos a serem 
pesquisados e traduzi-los 
para o inglês.

Dica para pesquisa:

Sempre inicie sua pesquisa de 
forma ampla. 
Refina por: data, tipo de 
documento, autores, numa etapa 
posterior. Assim, você evita a 
perda de algum resultado 
importante.



www.periodicos.capes.gov.br



Tela Inicial



O acesso realizado a partir 

de computadores não 

autorizados permitirá 

apenas a consulta ao 

conteúdo gratuito 

disponível no Portal.

Tela Inicial



• A UFAM faz parte da Comunidade Acadêmica

Federada (CAFe),provida pela Rede Nacional de

Ensino e Pesquisa (RNP),que é uma federação de

identidade que reúne instituições de ensino e

pesquisa brasileiras.

Acesso remoto via CAFe



Acesse o endereço do Portal:
www.periodicos.capes.gov.br

Para iniciar o acesso remoto ao  

Portal de Periódicos via CAFe clique 

em “Acesso CAFe”

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


Aqui você encontra 

mais informações 

sobre a café.



2. Selecione a instituição a  

qual você pertence.



3. Clique em “Enviar”.



Identifique-se com os dados 

do E-CAMPUS.

Caso tenha alterado a senha do e-campus, 

terá que aguardar um período de até 6 

horas para conseguir logar na rede CAFe.



Após efetuar o login, 

você será 

redirecionado para o 

Portal de Periódicos, 

e  estará apto a usar 

remotamente o 

Portal, com acesso 

liberado ao 

conteúdo  disponível 

para sua instituição.



Guarde links de artigos, periódicos e bases 

de dados favoritos, crie alertas de pesquisa 

ou inscreva-se em treinamentos 

agendados.

Identificando-se

Não é necessário o uso de nome de usuário 
e senha e nenhum tipo de registro ou 

cadastro.

Entretanto, isso será necessário para a 
utilizar os serviços personalizados 

oferecidos pelo Portal. Esta identificação 
NÃO está relacionada ao serviço de acesso 

remoto.



Para iniciar o acesso aos  serviços personalizados 

clique  em “MEU ESPAÇO”



No Portal de Periódicos é possível criar uma página personalizada
podendo gerenciar documentos e históricos de busca.
Para cadastrar-se clique em Meu Espaço.

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.

Meu espaço



Meu espaço



Meu espaço



A Pesquisa no portal



COMO PESQUISAR NO PORTAL?

A pesquisa pode ser feita de várias maneiras

Na página inicial estão 

disponíveis 4 tipos de busca 

rápida: 

1. Busca assunto, 

2. Busca periódico, 

3. Busca livro e 

4. Busca base. 

O objetivo destas opções é levar o 

usuário rapidamente ao conteúdo 

desejado.



• Buscando por uma expressão - Uso de termos simples e compostos:
❖ O uso de aspas no “termo composto” recupera os registros que contenham as 
palavras juntas. 

“Global warming”// “Climate change” // “aquecimento global” // “mudança climática”

O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros que 

contenham as palavras, não importando a posição.

Se nenhum operador for incluído, a busca é realizada procurando todas as palavras.

Buscar assunto – simples e avançada



• Agrupando termos dentro de uma expressão de busca:

O uso de parênteses para agrupar termos dentro de uma expressão e combinar os 
operadores booleanos, caracteres especiais e aspas.

Energy (biofuel OR renewable energy)

Buscar assunto – simples e avançada



Buscar assunto – operadores booleanos

Devem ser digitados em letras maiúsculas, caso contrário será considerado 

como parte da expressão de busca.

Restringe o resultado: inclui o primeiro termo e exclui 

o segundo termo da pesquisa.

Amplia o resultado da pesquisa: mostrando a 
união dos conjuntos, ou seja, será recuperada 
a lista dos artigos que contenham pelo menos 

uma das palavras, ou as duas.

Restinge o resultado da pesquisa: intercessão, 
ou seja, mostra apenas os registros que 
contenham todas as palavras digitadas.

Se nenhum operador for incluído, a busca é realizada procurando 
todas as palavras.



Exemplo de Busca por Assunto

Nesta pesquisa vamos buscar
trabalhos sobre Educação
indígena.
Digitei o termo Educação
indígena. Para realizar a busca
clique em Buscar.

A pesquisa recuperou 528 registros com o termo em português





Exemplo de Busca por Assunto

Nesta pesquisa vamos buscar
trabalhos sobre Educação
indígena.
Digitei o termo Indigenous
education. Para realizar a busca
clique em Buscar.





Tela de Resultados

A pesquisa recuperou 11.118 registros que contém o termo Indigenous
Education



Tela de Resultados

Os registros são apresentados em ordem de relevância, ou seja, pelo número
de vezes que o termo de pesquisa aparece no registro. Está opção pode ser
alterada, através das opções do quadro Ordenado por. Outras opções de
ordenação: Data, Mais acessados, Autor e Título.



Tela de Resultados

Opções de filtro



Tela de Resultados

Opções de filtro



Tela de Resultados

O resultado refinado recuperou 158 registros



Tela de Resultados

Para acessar o texto completo, clique no 
título do artigo.



Para acessar o texto completo



Para acessar o texto completo em
PDF, clique no link.



Para baixar o texto completo em
PDF, clique no link.



Buscar Livros



Exemplo Buscar Livro



Exemplo Buscar Livro



Exemplo Buscar Livro



Exemplo Buscar Livro



Exemplo Buscar Livro



Exemplo Buscar Livro



Exemplo Buscar Livro



Buscar Base



Exemplo Busca Base

Possibilidade de localizar 

a base por área do 

conhecimento ou de 

forma combinada –

Busca avançada.



Exemplo Busca pela Base

Possibilidade de localizar 

a base por área do 

conhecimento ou de 

forma combinada –

Busca avançada.



Exemplo Busca pela Base



Exemplo Busca pela Base



Exemplo Busca pela Base



Exemplo Busca pela Base



Exemplo Busca pela Base

Ao clicar no ícone em azul, 
várias

informações sobre a base são
apresentadas, como uma breve

descrição da base, áreas do
conhecimento em que é

classificada e dicas de pesquisa

na base.



Exemplo Busca pela Base



Exemplo Busca pela Base

Na busca avançada é

possível combinar

campos para

pesquisa como

editora

responsável, tipo

de documento

que a base

oferece, dentre

outros.



Exemplo Busca pela Base





Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/infopop-qual-o-modo-mais-facil-de-encontrar-wally/

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/infopop-qual-o-modo-mais-facil-de-encontrar-wally/


Algoritmo usado por Randal traça o caminho mais curto para encontrar Wally. (Foto: Arquivo pessoal/Randal Olson)



• O cientista norte-americano Randal

Olson, elaborou um algoritmo com a 

“trajetória ideal” para localizar Wally.

• Moral da história: Com a técnica, é 

possível localizar o personagem em 

poucos segundos, ao contrário de uma 

busca aleatória. 

Fonte: Randal Olson, disponível em 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/02

/estudante-dos-eua-cria-algoritmo-para-

encontrar-wally-mais-rapido.html

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/02/estudante-dos-eua-cria-algoritmo-para-encontrar-wally-mais-rapido.html


Saiba mais, veja Guias Rápidos e 

Tutoriais de outros Periódicos e Bases.



Saiba mais, veja Guias Rápidos e 

Tutoriais de outros Periódicos e Bases.



Saiba mais, veja Guias Rápidos e 

Tutoriais de outros Periódicos e Bases.



Clique em “Sair” 

para  encerrar a 

sessão.

Para finalizar a navegação.



• Orientações para acesso remoto via CaFe ao 

Portal de Periódicos da Capes.

Com o aplicativo .periodicos. você pode:

• Realizar buscas rápidas por assunto, periódico, base e 

livro;

• Acessar remotamente via Comunidade Acadêmica 

Federada (CAFe);

- Navegar em websites referenciados pelos resultados de 

busca;

- Ler e exportar artigos em formato PDF.

Informações sobre recursos
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