
Acesse o Portal de Periódicos de 
onde você estiver

A federação CAFe

Mobilidade no acesso

O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) está disponível aos membros da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) que já 
acessam a biblioteca virtual. Isso significa mais facilidade no acesso remoto ao conteúdo 
científico de alta qualidade, produzido no mundo, disponível no Portal.

Oferecida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), a Comunidade Acadêmica 
Federada  facilita o acesso a diferentes serviços web por meio de um único login e senha. 
Isso significa que, com apenas uma conta, o usuário pode acessar, de onde estiver, os 
serviços de sua própria instituição e os oferecidos por outras organizações que participam da 
federação.

A CAFe conta com centenas de instituições de pesquisa no Brasil – um número que cresce 
a cada ano – e está presente na grande maioria dos institutos e universidades federais.

Com o passar dos anos, o número de serviços da CAFe também tem aumentado e a RNP 
atua constantemente no gerenciamento do portfólio, a fim de disponibilizar aos clientes os 
melhores serviços oferecidos nacional e internacionalmente.

A principal vantagem de acessar o Portal de Periódicos pela CAFe é a mobilidade, pois 
permite ao usuário acessar o conteúdo da plataforma de qualquer lugar, a partir de qualquer 
dispositivo conectado à internet, e não somente da rede da sua instituição.



Acesso ao Portal de Periódicos pela CAFe

Se sua instituição de ensino e 
pesquisa é filiada à CAFe, acesse o 
Portal, clique no item ‘Acesso CAFe’, 
selecione sua instituição de origem 
e clique em enviar.

Com isso, a instituição fornece suas 
informações de forma segura e se 
responsabiliza por sua autenticação.

Como aderir à CAFe?
O processo de adesão à federação CAFe deve ser realizado pela instituição interessada, por 

envolver procedimentos administrativos e técnicos.
Para mais detalhes, acesse https://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados/cafe.

A CAPES recebe essas informações 
já autenticadas e os usuários podem 
acessar livremente os serviços 
oferecidos.

Na prática, professores, alunos e 
funcionários de instituições usuárias 
do Portal e federadas à CAFe podem 
acessar o conteúdo de qualquer 
lugar, utilizando login e senha 
fornecidos pela instituição.


