MEC/CAPES

Acesse o Portal de Periódicos
de qualquer lugar do mundo
O Portal de Periódicos tornou-se um serviço disponível aos membros da Comunidade
Acadêmica Federada (CAFe). Isso significa mais facilidade no acesso remoto ao conteúdo
científico de alta qualidade disponível no Portal.

O que é a CAFe?
A Comunidade Acadêmica Federada é uma rede de confiança, formada por instituições
de ensino e pesquisa brasileiras. Cada instituição integrante da Federação é responsável
por autenticar e enviar informações dos seus usuários aos provedores de serviço. Isso
simplifica o acesso aos recursos e serviços oferecidos à comunidade acadêmica.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é um Provedor de Serviços da CAFe. Oferece, por meio da Federação, acesso remoto ao conteúdo
do Portal de Periódicos. O acesso é feito por meio da tecnologia Shibboleth, que protege
a privavidade no acesso a informações autenticadas e disponibilizadas on-line. O
Shibboleth é uma tecnologia amplamente difundida, sendo utilizada por consórcios de
bibliotecas nos Estados Unidos e Europa.

Qual a vantagem de acessar o Portal de Periódicos pela CAFe?
Até o momento, a CAPES não provia serviços de acesso remoto para o uso do Portal de
Periódicos. Algumas instituições oferecem, por iniciativa própria, alternativas de acesso
fora de seus campi. Para funcionar, essas soluções requerem que o usuário altere as
configurações do seu navegador, para que o conteúdo assinado pela CAPES seja acessado por meio do proxy da instituição.
Se estiver vinculado a uma instituição da Comunidade Acadêmica Federada, um professor ou aluno recebe um único login e senha - geralmente fornecido pela própria instituição para acesso a serviços locais: e-mail, intranet, sistemas on-line de matrículas e de
lançamento de notas e faltas. Esse mesmo cadastro pode ser usado para acessar vários
recursos oferecidos pela CAFe, incluindo o acesso remoto ao conteúdo do Portal de
Periódicos.

Como funciona o acesso ao Portal de Periódicos pela CAFe?
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Instituições de ensino e
pesquisa filiadas à CAFe
atuam como Provedores
de identidade. São responsáveis pelo fornecimento de informações
sobre seus usuários e
por sua autenticação.

O Portal de Periódicos é
o primeiro serviço da CAPES
disponível às instituições
que aderirem à CAFe. Ao se
logar ao Portal, na seção
Meu Espaço, o usuário pode
optar por usar a identificação institucional e informar o seu Provedor de Identidade, bem como os dados
de acesso da sua instituição.
Em seguida, é criada uma
sessão associada a esse
usuário.

Provedores de Serviços,
como a CAPES, recebem
informações de usuários,
fornecidas pelos instituições federadas. 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.

Como ingressar na CAFe?
Para ingressar na CAFe, o responsável pela infraestrutura de TI da instituição deve enviar um e-mail para: cafe@rnp.br. A mensagem devem conter o nome da instituição; até
três contatos técnicos (nome, função, e-mail, telefone); e um contato administrativo
(nome, função, e-mail, telefone). Também é necessário preencher um questionário de
gestão de identidade, disponível em: www.rnp.br/cafe/docs/questGI.php
Para outras informações, consulte o site: http://www.rnp.br/servicos/cafe.html

