Acesse o Portal de Periódicos
de qualquer lugar do mundo
O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC), é um serviço disponível aos
membros da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Isso significa mais facilidade no
acesso remoto ao conteúdo científico de alta qualidade, produzido no mundo, disponível
no Portal.

A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)
A Comunidade Acadêmica Federada é uma federação de identidade, gerida e operada pela Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras.
Através da CAFe, um usuário mantém todas as suas informações na instituição de origem e pode
acessar serviços oferecidos por outras instituições participantes. As instituições pertencentes à
CAFe podem atuar como Provedoras de Identidade (IdP) e como Provedoras de Serviço (SP), o que
simplifica o acesso aos recursos e serviços oferecidos à comunidade acadêmica.
O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
é um Provedor de Serviço (SP) da CAFe. Isto significa que a autenticação dos usuários, necessária
para se fornecer ou bloquear o acesso ao seu conteúdo, é feita na respectiva instituição que o
usuário pertence e que corresponde a um Provedor de Identidade (IdP). Esta autenticação é feita
de maneira automática quando o usuário seleciona, no portal da Capes, a autenticação pela CAFe.
A autorização ao conteúdo do portal, no entanto, não é dada automaticamente a todos os IdP´s da
CAFe, já que isto envolve um acordo específico das instituições com a Capes.

Vantagem de acessar o Portal de Periódicos pela CAFe
A principal vantagem de acessar o Portal de Periodícos pela CAFe é a mobilidade.
Diferentemente do modelo de autenticação anterior do Portal, baseado em proxy, o acesso
via CAFe permite que o usuário acesse o conteúdo do Portal de Periódicos de qualquer
lugar da internet e não somente a partir da rede da sua instituição.

Acesso ao Portal de Periódicos pela CAFe

Instituições de ensino e pesquisa
filiadas à CAFe atuam como Provedores
de identidade (IdP). São responsáveis
pelo fornecimento de informações sobre
seus usuários e por sua autenticação.

O Portal de Periódicos é o primeiro serviço da CAPES disponível na federação
CAFe. Ao ingressar no Portal, na seção
Meu Espaço, o usuário pode optar por
“usar a identificação da minha instituição via federação CAFe-RNP” e, após
selecionar sua instituição de origem,
informar o login e senha que possui na
sua própria instituição.

Provedores de Serviços, como a CAPES, recebem informações de usuários, fornecidas por todas
as instituições de ensino e pesquisa filiadas a
Capes. Como essas informações já foram autenticadas, 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.

Ingresso na CAFe
O processo de adesão à Federação CAFe envolve
procedimentos administrativos e técnicos. Para mais detalhes,
acesse a página da RNP:
http://portal.rnp.br/web/servicos/adesao-a-cafe-como-provedor-de-identidade
Para outras informações, consulte o site:
http://portal.rnp.br/web/servicos/cafe

