.periodicos.

. Manual de Acesso .

periodicos@capes.gov.br
treinamento.periodicos@capes.gov.br

Sumário
Sobre o Portal
Identificando-se
Modalidades de acesso
Busca Base
Busca Livros
Busca Periódicos
Busca Assunto
Meu Espaço
Suporte
Treinamentos
Aplicativo .periodicos.
Notícias
Institucional

O que é o Portal de Periódicos?
Uma biblioteca virtual de informação científica:












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 acesso realizado a partir de computadores não
autorizados permitirá apenas a consulta ao
conteúdo gratuito disponível no Portal.

A identificação do modo de acesso pode ser
visualizada na aba superior à esquerda.
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O acesso realizado a partir de computadores
autorizados permitirá a consulta ao conteúdo
assinado do Portal.
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BUSCA RÁPIDA

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.
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Identificando-se
Guarde links de artigos, bases de dados favoritas, crie
alertas de pesquisa ou inscreva-se em treinamentos
agendados.

Dica: Uso de nome de usuário e senha
Para realizar pesquisas no Portal de
Periódicos da CAPES 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 Meu Espaço.
Esta identificação NÃO está
relacionada ao serviço de acesso
remoto (CAFe).

A identificação no Portal pode ser
feita a partir do link MEU ESPAÇO
localizado no topo da página.
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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.
Esse cadastramento não tem relação com o
serviço de acesso remoto (CAFe) que as
instituições participantes oferecem a seus usuários.
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Instituições interessadas em oferecer
o serviço de acesso remoto a seus
usuários
podem
aderir
à
Comunidade Acadêmica Federada
(CAFe).
A CAFe reúne instituições de ensino e
pesquisa brasileiras estabelecendo
uma relação de confiança entre
instituições participantes que permite
que o usuário de uma instituição
participante se autentique a partir de
sua instituição de origem, que
garante
a
autenticidade
e
credibilidade de seu usuário.
Instituições interessadas em participar
devem entrar em contato pelo email cafe@rnp.br

13

Acessando via CAFe.
o nome de usuário e senha para acesso
deve ser verificado junto à equipe de TI
ou da biblioteca de sua instituição.

Modalidades de Acesso


Acesso ao conteúdo assinado: é realizado a partir de computadores ligados à



Acesso livre: É a modalidade de acesso disponível para todos os usuários do Portal,

rede das instituições participantes ou por elas autorizados, sem necessidade de
cadastro ou informar nome de usuário e senha. Estes terminais estão instalados nas
dependências das instituições, como bibliotecas, laboratórios, escritórios de trabalho
e outros locais. Qualquer tipo de acesso feito fora dessas condições permitirá apenas
a utilização do conteúdo de acesso livre disponível no Portal e que compreende, os
periódicos nacionais, periódicos e e-livros de livre acesso, o banco de teses da CAPES,
bem como algumas bases de resumos e patentes gratuitas.

vinculados ou não a alguma instituição de ensino ou pesquisa. Quando o acesso é
realizado a partir de computadores não autorizados permitirá apenas visualização do
conteúdo gratuito disponível no Portal.

Modalidades de Acesso


Acesso CAFe (Comunidade Acadêmica Federada): esta opção permite o



Outras formas de acesso remoto: algumas instituições não participam da CAFe,

acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos disponível para uma
instituição. Este serviço é provido pelas instituições participantes, ou seja, o nome de
usuário e senha para acesso deve ser verificado junto à equipe de TI ou da biblioteca
de sua instituição.

mas fazem parte do convênio com o Portal de Periódicos. Dessa forma, elas
disponibilizam o acesso remoto aos seus usuários de outra maneira, via proxy ou VPN.
Essas informações, os usuários devem buscar em suas próprias instituições.

Após o acesso via CAFe, você será direcionado
novamente para a página inicial.
A identificação do modo de acesso pode ser
visualizada na aba superior à esquerda.
Caso deseje registrar também um perfil para
acesso rápido a artigos, periódicos e bases de
dados é necessário identificar-se no Meu Espaço.
Para acessar o Meu Espaço após a identificação,
basta clicar novamente no link relacionado.

Opções de Busca


O Portal de Periódicos oferece facilidades para o usuário realizar
levantamentos sobre a produção científica gerada por pesquisadores
em todo o mundo.



Dispõe de ferramentas de busca que permitem identificar artigos e
documentos que tratam sobre assuntos de interesse do usuário,
localizar periódicos, livros e bases de dados de interesse.



A busca por assunto é realizada em diferentes fontes de informação e
os resultados podem ser analisados utilizando-se filtros, referentes aos
conteúdos recuperados.



As demais buscas reúnem todas as publicações (dentre periódicos,
bases de dados e livros) disponíveis via Portal de Periódicos Capes para
acesso.

Busca Base
Permite identificar as bases disponíveis no Portal por: palavras do
título ou ordem alfabética; tipo de conteúdo abrangido,
editor/fornecedor e área/subárea, com opções de exibição de
todo o conteúdo do portal ou apenas bases de livre acesso ou
nacionais.

Na página inicial é possível localizar uma base de dados
pelo nome, letra inicial do nome, verificar a lista completa
de bases disponíveis ou acessar a busca avançada.

A mesma opção também pode ser localizada
no menu lateral à esquerdaque permite
visualizar outros tipos de pesquisa disponíveis,
como a possibilidade de localizar a base por
área do conhecimento ou de forma
combinada – Busca avançada.
21

Para conhecer as bases de dados
disponíveis por área do
conhecimento.

Na busca
avançada é
possível combinar
campos para
pesquisa como
editora
responsável, tipo
de documento
que a base
oferece, dentre
outros.

O resultado da pesquisa apresentará o número de
bases localizadas, o nome da base, o tipo de
publicação que oferece e ainda, informações
sobre a base clicando no ícone em azul.
Para realizar uma pesquisa na base, basta clicar no
nome.

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.

25

Ao clicar no nome da base de
dados, você é redirecionado para
a interface da própria base, onde
pode utilizar os recursos da
mesma.

26

Estas pesquisas serão realizadas apenas na base
selecionada, o que reduz o número de resultados
recuperados, entretanto permite a utilização de
outras ferramentas, como outro tipo de filtros.

Importante
O acesso à informação em meio
eletrônico possibilita não somente ler,
salvar e imprimir textos, mas também
assistir vídeos, ouvir entrevistas, visualizar e
importar imagens, uma vez que

incorpora vários tipos de formatos.

Buscar Livros
Permite ao usuário localizar livros, capítulos, anais de congresso,
relatórios dentre outros tipos de publicações não seriadas. Na
opção avançada permite ao usuário pesquisar publicações por:
título; ISBN; autor e editor/fornecedor.

Esta opção permite localizar um livro, capítulo de livro,
relatório, anais de congressos, dentre outros tipos de
publicações não seriada. A busca pode ser realizada pelo
título, letra inicial do título.

O menu lateral à esquerda e permite visualizar
outros tipos de pesquisa disponíveis como a
possibilidade de localizar o livro por ISBN,
editor/fornecedor e nome do autor.

1

2

3

2

3

1 - Ao clicar neste ícone, você
será redirecionado diretamente
ao livro desejado.
2 - Para ter informações de
editora, autor e ISBN, basta
clicar no título do livro.
3 - Para acessar o livro, basta
clicar no link de disponibilidade.

Buscar Periódico
Permite aos usuários localizar periódicos ou verificar todos os títulos
disponíveis por ordem alfabética, por área do conhecimento e
editor/fornecedor.

Na página inicial é possível localizar um periódico pelo
nome, pelo ISSN, letra inicial do título e verificar a lista
completa de periódicos disponíveis.

O menu lateral à esquerda permite visualizar outros tipos de
pesquisa disponíveis, como a possibilidade de localizar o
periódico por ISSN, editor/fornecedor, áreas do
conhecimento, pela letra inicial do título e periódicos
revisado por pares.

1

1- Os resultados são
exibidos em uma lista.
Para verificar
informações sobre o
período de
disponibilidade do
periódico,
informação de
revisão de pares,
acesso aberto e a
classificação do
periódico.
basta clicar no título
do periódico.
2 - Este ícone significa
que o periódico é
revisado por pares.
3 - Este ícone significa
que o periódico é de
acesso aberto
(gratuito).
4 – ISSN do periódico.

2

3

4
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1 – Ícone de acesso a página
eletrônica do periódico, basta
clicar no local indicado.
2 - Ao clicar no título do periódico,
você obtém acesso à informações
complementares, como o ISSN,
disponibilidade do periódico,
métricas (JCR, SJR, Qualis Capes),
áreas do conhecimento às quais
atende e ainda o histórico de vida
da publicação.

1

Ao clicar no título do periódico ou no ícone de
acesso, você é redirecionado para a interface do
próprio periódico.

Buscar Assunto
Ferramenta que permite identificar artigos e documentos que
tratam sobre os termos utilizados na busca. A busca é realizada em
diferentes fontes de informação e os resultados podem ser
analisados com filtros referentes aos conteúdos recuperados.

Nesta opção é possível pesquisar por assunto ou termos de
interesse, autor e título do trabalho, DOI ou PMID e acessar a
busca avançada. É possível pesquisar no Google
Acadêmico e no PubMed.
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Buscar assunto – simples e avançada
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”
 O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros que contenham as palavras, não
importando a posição.

Uso de operadores booleanos:

Os operadores devem ser digitados em letras maiúsculas, caso contrário será considerado como
parte da expressão de busca.
 AND – funciona como a palavra "e", fornecendo a intercessão, ou seja, mostra apenas os
registros que contenham todas as palavras digitadas, restringindo a amplitude da pesquisa.
 OR – funciona como a palavra "ou", mostrando a união dos conjuntos, ou seja, a base de
dados fornece a lista dos artigos que contenham pelo menos uma das palavras, ou as duas,
ampliando o resultado da pesquisa.
 NOT – funciona como a palavra “não", inclui o primeiro termo e exclui o segundo termo da
pesquisa, restringindo a busca.
Se nenhum operador for incluído, a busca é realizada procurando todas as palavras.

Buscar assunto – simples e avançada
Uso de caracteres especiais:

?

Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a
ferramenta de busca encontre as variações na grafia da
palavra.

WOM?N

para recuperar WOMAN e WOMEN

Use o asterisco no final da palavra para recuperar as variações dos
sufixos.

*

Behavio*

para recuperar behavior , behaviour

Sustain*

para recuperar sustainable , sustainability

Develop*

para recuperar development , developing,

developmental

Buscar assunto – simples e avançada
Agrupando termos dentro de uma expressão de busca:
 Você pode usar parênteses para agrupar termos dentro de uma expressão e
combinar os operadores booleanos, caracteres especiais e aspas.
 Não há limite para combinações de operadores booleanos, caracteres especiais e
aspas.
 Sempre que possível, utilize termos em inglês, pois a recuperação é maior.

Energy (biofuel OR renewable energy)

climate (hurricane OR storm damage)
Tropical forestry AND (defor?station OR devastation)
“climate change” OR “weather changes”

bio energy OR renewable energ* NOT biofuel

O resultado da busca sobre informações e
recursos disponíveis são recuperados em várias
bases simultaneamente, otimizando o processo
de pesquisa.

1

2

3

4

Página de Resultados
1

CAIXA DE BUSCA: local onde os termos da pesquisa devem ser digitados
para uma busca simples. A busca avançada pode ser realizada clicando
no link Busca avançada.

 A opção de busca avançada apresenta mais opções para criar
estratégias de pesquisa;
 Esta busca pode ser refinada por data de publicação, tipo de material,
idioma e período de publicação e por bases específica (1);
 É possível selecionar o campo onde o termo deve ser pesquisado, a
restrição de comparação – contém, é (exato) ou começa com (2).

2

1

• É possível marcar até 11 bases para fazer buscas;
• Se o usuário estiver identificado (logado no Meu espaço), as
bases permanecem salvas para uso futuro;
• Para fazer a busca dos assuntos, o usuário preenche os termos de
interesse e realiza a pesquisas nas bases selecionadas;
• Se desejar fazer outras buscas nas bases selecionadas, não clique no link
‘Nova busca’. Apague os termos e digite novos termos para busca.
• O link ‘Nova busca’ começa uma pesquisa nova.

Página de Resultados
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LISTA DE RESULTADOS: é possível identificar a quantidade de documentos
recuperados na busca; realizar uma pré-filtragem entre documentos
revisados por pares e online; estabelecer uma ordem de relevância na
apresentação dos resultados e passar as páginas de resultado.

Página de Resultados

A ordenação pelo ranking de um registro leva vários fatores em
consideração:
 Pesos diferentes atribuídos à existência do termo de busca em locais diferentes,
bem como a quantidade de vezes que os termos aparecem (exemplo: existência
do termo de busca nos metadados Versus o mesmo termo dentro do texto
completo do documento)
 A relevância considera a ordem dos termos de busca e a sua proximidade tanto
nos metadados quanto no texto completo (“search-wise distance”).

 A relevância do recurso leva em consideração medidas de utilização do texto da
citação por usuários do Primo em todo o mundo.
 Datas de publicação.

Página de Resultados

Data mais recente, Data mais antiga, Autor, Título e Mais acessados.
Na opção “Mais acessados” o cálculo é baseado nas ações de acesso ao texto
completo com relação à quantidade de vezes que usuários, no mundo todo, que
utilizam o mesmo sistema do Portal, fizeram uma das seguintes ações:
 Envio do registro para o Meu Espaço;
 Clique no Ícone de acesso ao texto completo;
 Clique no link no Título do documento;

 Clique na aba Detalhes e
 Clique em Exibir online.

Página de Resultados
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TÍTULO DE RESULTADOS: cabeçalho dos documentos recuperados. Cada
item tem um cabeçalho próprio com informações de título, autores,
suporte do documento, resumo, disponibilidade em texto completo,
leitura em HTML, detalhes, versões, recomendações e métricas.

1

Para ter acesso ao texto completo, clique no ícone do suporte (1) ou no
título. Uma nova janela irá se abrir.

Página de Resultados
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Página de Resultados
1

Técnica de compactação de dados para eliminar cópias duplicadas, ou seja, dados
repetidos na recuperação do sistema. A opção ‘Todas versões’ apresenta todos os
periódicos ou bases em que o artigo selecionado foi publicado ou indexado.

2

Na opção ‘Exibir online’ é possível realizar a leitura do artigo em HTML.

3

Na opção ‘Detalhes’ são apresentadas informações de publicação;
identificadores internacionais: ISSN, E-ISSN, ISBN, DOI; editora/fonte.

4

A opção apresenta ‘Recomendações’ válidas de documentos que possuem
similaridades com a pesquisa realizada.

5

A opção ‘Métricas’ apresenta duas informações: a quantidade de citações que
o documento teve nas bases da Web of Science e da Scopus; as Altmetrics,
quantidade de vezes que o documento foi citado nas redes sociais.

6

A opção ‘Enviar para’ permite guardar os links de acesso aos artigos favoritos;
adicionar o artigo ao Meu Espaço; enviar o link de acesso por e-mail; utilizar
gerenciadores de referência e imprimir (a impressão não é do texto completo).

Página de Resultados
4

FILTROS: ferramenta de pós-busca. É possível filtrar os registros a partir das
categorias disponíveis. Basta selecionar uma categoria ou mais para
filtrar os conteúdos. O link “Mais opções” apresenta outras possibilidades
de filtros.

 O refinamento da pesquisa será exibido acima da lista de resultados
recuperados e pose ser desfeito a qualquer tempo, basta clicar no X.
 Outra opção para aplicar filtros antes da busca é realizar uma ‘Busca
avançada’.
 A opção “Expandir meus resultados”, quando selecionada, recupera
tudo que “não é texto completo”, como resumos, citações, notícias,
entre outros formatos que não apresentam texto completo.

Meu Espaço
Por meio da identificação do usuário é possível criar uma lista de
artigos preferidos; salvar bases de dados de interesse para buscas
futuras; gerar alertas para pesquisas já realizadas no Portal;
participar de treinamentos e receber o boletim com notícias e
novidades sobre o Portal de Periódicos.
Este serviço NÃO permite o acesso remoto ao conteúdo assinado
pelo Portal.

1
2

Para acessar este serviço é
necessário fazer a identificação
no Portal. Para se tornar um
usuário identificado é necessário
preencher um cadastro
disponível pela opção ‘Novo
usuário’ (1).
Após o preenchimento e envio
dos dados, um e-mail com um
link de confirmação será
encaminhado para o e-mail
cadastrado em até 48h. Caso o
e-mail não chegue, é possível
solicitar novo envio por meio da
opção ‘Não recebi meu e-mail
de confirmação de cadastro’(2).

Para adicionar um artigo ao
Meu Espaço, basta
selecionar a estrela, que fica
no lado esquerdo do Título,
ou clicar em ‘Enviar para’.
É possível guardar
temporariamente o link de
acesso aos artigos no Meu
Espaço, mesmo sem o
usuário estar identificado.
Para salvar
PERMANENTEMENTE os
artigos, você deve logar no
Meu Espaço.

O ‘Meu Espaço’ é uma
ferramenta de gestão de
conteúdo disponibilizada
pelo Portal de Periódicos
para seus usuários.

1

2

Permite criar pastas e
subpastas para organizar
os registros salvos (1);
cortar, copiar, colar,
excluir artigos, enviar para
e-mail, imprimir* e
adicionar comentários (2).
*a impressão é referente as
informações de: título, autor e
resumo do artigo selecionado. O
texto completo NÃO é impresso.

1

2

Todas as estratégias de buscas realizadas na sessão, ficam salvas na aba
‘Buscas – consultas desta sessão’(1). Para refazer a busca, acrescentar/retirar
um termo, operador booleano ou caractere especial, basta clicar na busca
desejada (2).

1
2

As buscas e alertas salvos ficam armazenadas na aba ‘Buscas – buscas e
alertas salvos’(1). Para refazer, atualizar ou excluir a busca, basta clicar no item
desejado (2). Não há limites para criação de alertas.
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Após o menu de filtros, está a opção
para salvar as buscas e criar alertas. A
opção “Adicionar página ao Meu
espaço” salva toda a página, sem a
necessidade de favoritar registro por
registro.
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Neste momento, é
possível salvar a
estratégia de busca
para refazê-la
posteriormente,
OU
Salvar a estratégia
da busca e criar um
serviço de Alerta.
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Quando a busca e o alerta estiverem salvos, a indicação E-mail
será apresentada.
Quando só a busca estiver salva é apresentada a indicação 0, ou
seja, nenhum alerta criado.

Exemplo de Alerta recebido por e-mail.

Em Minhas bases, o
usuário
identificado
pode criar conjuntos
de bases para buscar
assunto. Essa seleção
também pode ser
feita durante uma
busca
avançada.
Para criar o conjunto
no Meu Espaço:
1. Selecione a base
desejada
para
busca e;
2. Crie
um
novo
conjunto de bases
ou adicione a um
conjunto existente.
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É possível combinar os filtros para seleção das bases de
dados desejadas (nome da base, editor responsável,
tipo de documento disponível na base).
Após preencher ou selecionar os itens desejados clique
no botão ‘Bases de dados’ para executar a seleção.

Algumas bases de dados listadas não apresentarão
a possibilidade de marcação. Estas bases devem ser
pesquisadas em sua própria interface de pesquisa.
Basta clicar no nome da base para acessá-la. É
possível obter mais informações sobre a base
desejada, basta clicar no link ‘Mostrar informações’.

A opção de localizar as bases disponíveis
por área do conhecimento e subárea não
permite a combinação com outras opções
de busca.

Ao marcar a base desejada durante a pesquisa, ela será
imediatamente adicionada à seleção atual do conjunto de bases.
As bases selecionadas pelo usuário ficam na aba ‘Minhas bases’.
Se o usuário estiver identificado as bases permanecem
selecionadas para buscas futuras.
Para executar a busca apenas na seleção das bases feita clique
no botão ‘Ir para a busca’.

1 - O conjunto de bases “Novo conjunto” foi criado com 7 bases
e fica disponível para uso. Seu nome pode ser editado ou mesmo uma
nota pode ser adicionada. Os conjuntos podem ser eliminados com um
clique no X localizado à direita do nome do conjunto.
2 - As bases podem ser retiradas dos conjuntos desmarcando a seleção.
3 – Para realizar a busca nas bases, selecionar o conjunto desejado e
dar um clique no botão ‘Ir para a busca’.

1
1

2
3

1

2

Após a seleção das bases desejadas, inclua
os termos de busca (1) e clique no botão
Buscar (2) e os termos serão pesquisados
nas bases selecionadas.

A busca é realizada simultaneamente em
cada uma das bases de dados selecionadas,
e o resultado é montado considerando os
primeiros 30 registros considerados mais
relevantes por cada uma das bases.

Para verificar os resultados por base
selecionada, basta clicar no link ‘mais
informações’ ao lado do filtro ‘Coleção’.

Uma nova janela será exibida com o número de resultados
localizados em cada uma das bases selecionadas.

3
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1 - Os filtros podem ser utilizados normalmente (1).
2 - Se desejar fazer nova busca nesse mesmo conjunto
de bases, basta incluir o novo termo no espaço de
busca ou mesmo solicitar que mais resultados sejam
exibidos.
3 - Ao usar o link “Nova Busca” a busca volta a ser
realizada em todo o conteúdo do Portal.

Suporte
Informações sobre treinamentos, materiais didáticos, help desk,
perguntas frequentes e dispositivos móveis.

A qualquer momento é possível
acessar a área de suporte do Portal.
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Treinamentos
Informações sobre inscrições e acesso aos treinamentos, materiais
didáticos e certificados.

Os treinamentos destinam-se à divulgação e capacitação dos
usuários sobre o Portal de Periódicos e as bases assinadas pela
CAPES junto à editores/representantes, ou seja, tem por objetivo
ensinar o usuário a utilizar os recursos disponíveis, mas também
ampliar o conhecimento do mesmo a respeito dos conteúdos
adquiridos.
Na área de suporte é possível acessar a parte de Treinamentos.
Todos os participantes tem direito a certificado.
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Tipos de Treinamentos
Treinamentos Temáticos – são voltados para os acadêmicos e profissionais
que desejem conhecer o Portal de Periódicos e as bases específicas do
conhecimento, estimulando o interesse em pesquisas específicas,
promovendo a divulgação, contato com a interface e o aumento na
utilização das mesmas.
Os treinamentos são organizados em semanas temáticas de acordo com a
classificação de áreas da CAPES, são nove grandes áreas: Ciências Exatas e
da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências
Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e
Artes e Multidisciplinar.
Os treinamentos temáticos são ofertados em dois horários, das 9h às 12h, de
segunda a sexta e, das 14h às 17h, terça e quinta, com previsão de 3 horas
por turno.

Tipos de Treinamentos
Treinamentos Noturnos – são voltados para a interface do Portal de Periódicos da
Capes e treinamentos especiais, abrangendo todas as áreas do conhecimento
Disponível de segunda a quinta-feira, das 19h às 20h50, com previsão de 2 horas.
Treinamentos Sabáticos – são voltados para a interface do Portal de Periódicos
da Capes, abrangendo todas as áreas do conhecimento.
Disponível aos sábados, das 10h às 12h, com previsão de 2 horas.
Treinamento para a Educação Básica – com o objetivo de capacitar os docentes
da Educação Básica, no cronograma de treinamentos de 2019 foi inserido um
treinamento específico. Não há exclusividade de inscrição, todos os usuários do
Portal de Periódicos podem participar.
Disponível às segundas e quartas, das 14h às 17h, com previsão de 3 horas.

Os treinamentos sempre
são identificados pela
data de realização, ano,
semana temática e
numeração da turma.
Para mais informações e
inscrições, basta clicar na
seta azul.

1 – Data de realização do
treinamento;
2 – Identificação do
treinamento: semana temática
e turma;
3 – Informações
complementares sobre o
horário/turno do treinamento,
recomendação de
navegadores.
4 – Materiais de apoio sobre as
bases que serão ministradas e
cronograma da turma, com
horários e conteúdos
5 – Aba de inscrição. Para se
inscrever no treinamento é
necessário estar logado no ‘Meu
Espaço’.
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Como se inscrever em um treinamento

Os passos para inscrição no treinamento são os seguintes:
1) Entre na página do Portal de Periódicos da Capes;
2) Faça a identificação no Portal através da seção MEU ESPAÇO;
3) Após se identificar, acesse o menu SUPORTE, item TREINAMENTOS, para verificar
os treinamentos agendados;
4) Escolha o treinamento desejado. Para solicitar sua inscrição, basta clicar no
botão ‘Solicitar inscrição’;
5) Você receberá um e-mail com a confirmação da inscrição, as instruções e o
link de acesso à sala virtual. A mensagem é enviada para seu endereço de email cadastrado no MEU ESPAÇO em até 1 semana antes da data agendada
para o treinamento.
6) Um dia antes do treinamento, você receberá, novamente, a mensagem com
a confirmação da inscrição, as instruções e o link de acesso à sala virtual.

Como participar de um treinamento
O MConf é um serviço de conferência web da RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –
que promove encontros virtuais entre dois ou mais participantes. O serviço possibilita que,
mesmo distantes geograficamente, os participantes compartilhem áudio, vídeo, texto,
imagens, quadro branco e a tela de seus computadores.
1) Os treinamentos ocorrem ao vivo, conforme a data e horário indicados. Com o link
recebido por e-mail, você poderá acessar à sala de treinamento. A sala estará disponível a
partir do horário previsto. Deve-se aguardar a liberação pelo moderador do treinamento;
2) Por questões técnicas, recomenda-se a utilização dos navegadores Mozilla Firefox ou
Google Chrome;
3) O treinamento pode ser acessado de qualquer computador. Não recomendamos o uso
de dispositivos móveis;
4) O acesso à sala é realizado somente como "CONVIDADO";
5) Não é necessário fazer login ou inserir senha / instituição / senha CAFe;
6) Pode-se entrar livremente sem identificação, basta inserir o seu nome na opção "NÃO
TENHO CONTA".
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1 – Quando está com a
informação: EM
ANDAMENTO, o treinamento
já iniciou. Com a informação:
NÃO INICIADA, aguardar o
horário marcado para o
início do treinamento;
2 – Não é necessário fazer
login ou inserir senha /
instituição / senha CAFe;
3 – O acesso à sala é
realizado somente como
"CONVIDADO – NÃO TENHO
UMA CONTA” Não é
necessário inserir login ou
senha, basta informar o seu
nome completo e clicar em
“ENTRAR” e aguardar o
moderador aprovar a sua
entrada na sala.

Cole o link recebido pelo e-mail em seu navegador. Siga as instruções e
espere o moderador da sala aprovar sua entrada.
Ao entrar na sala virtual, sempre escolha a opção ‘somente ouvir’.

Para ter acesso aos certificados você deve estar
logado no ‘Meu Espaço’.
‘Meus certificados’ só aparece após a
identificação no Meu Espaço.

Para avaliar o
treinamento e realizar o
download do certificado,
basta clicar no ícone
verde.
É obrigatório assinar a
"Lista de Presença"
(disponibilizada pelo
instrutor do Portal, no
momento do
treinamento).
Somente com o registro
na "Lista de Presença"
pode-se garantir o
certificado, liberado em
até 7 dias úteis. O
certificado não é
enviado por e-mail, ele
fica disponível para
download no MENU
SUPORTE – MEUS

CERTIFICADOS

Está à disposição dos
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usuários, 133 documentos de
apoio. Dentre os quais, 114 são
materiais didáticos sobre o
conteúdo assinado pelo Portal.
É importante destacar que nem
todos os conteúdos disponíveis
no Portal possuem materiais de
apoio.
Ainda é possível encontrar os
cronogramas dos treinamentos
das editoras e o cronograma
anual dos treinamentos do
Portal de Periódicos. Basta
pesquisar por ‘Horários 2019’
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Você pode pesquisar por área
do conhecimento (1) ou digitar
um termo específico (2).
Os materiais estão disponíveis
para download em: pdf.; mp4.;
ppt. e fvl. (3)

O contato de
bibliotecários que
auxiliam a equipe do
Portal no atendimento
aos usuários em todo o
Brasil.
Os Help Desk são
distribuídos por Regiões.
Para saber quem são os
Help Desk da sua
região, basta clicar no
mapa.

São 42 perguntas e respostas sobre o funcionamento
do Portal; acesso CAFe; treinamentos; pesquisa;
desenvolvimento de coleções entre outros assuntos.

Aplicativo .periodicos.
O aplicativo .periodicos. permite ao usuário realizar pesquisas no acervo do Portal de
Periódicos de maneira facilitada ao utilizar seu smartphone. Com o aplicativo .periodicos.
você pode:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar buscas rápidas por assunto, periódico, livro e base;
Acessar remotamente o Portal de Periódicos via Comunidade Acadêmica Federada
(CAFe);
Navegar em websites referenciados pelos resultados de busca;
Salvar os artigos em formato PDF na sua biblioteca;
Buscar e adicionar como favoritos os artigos salvos na biblioteca;
Criar e editar notas e etiquetas para os artigos;
Compartilhar notas e armazená-las no Evernote.

Nesta versão, além de buscar e visualizar os conteúdos científicos, você pode salvar os seus
preferidos na biblioteca e acessá-los sempre que quiser.
Também é possível criar, editar e compartilhar notas com outros usuários, além de
armazená-las em seu Evernote. Isto te ajudará a organizar as informações que julgar
importantes.
Por fim, você pode adicionar etiquetas para filtrar e categorizar os artigos.

Tela inicial
•

Descobertas: ao acessar a aba Descoberta
(final da página principal à esquerda) se terá
uma visão geral da página inicial do
aplicativo do Portal de Periódicos da CAPES;

•

Parceiros: esta aba traz uma seleção das
publicações de algumas editoras parceiras
do Portal;

•

Materiais exclusivos para você: fornece mais
informações sobre a Comunidade
Acadêmica Federada (CAFe);

•

Destaques: mostra alguns artigos das revistas
Science, Nature, National Geographic e
Revista Brasileira da Pós-gradução.

Busca básica
Na barra de pesquisa O que você procura? podem
ser feitas buscas por assunto de interesse (com ou
sem acento).

Na lista de resultados é possível também filtrar os
documentos por tipo (periódico, livro e base).

Busca avançada
Ainda na página inicial, ao lado de “O que
você procura”, é possível clicar no ícone
destacado para filtrar a busca.

Na busca avançada é possível utilizar Filtros por tipo
(assunto, base, livros e periódicos). É possível nesta tela
também, clicar em “Expandir Resultados” e serão
apresentados nos resultados de buscas registros que
contenham somente a referência do documento.

Busca avançada
Na lista de resultados, é possível filtrar ainda
mais a pesquisa clicando no ícone que está
no canto superior direito;

Ao clicar no link, serão disponibilizadas mais opções
de filtros baseados no resultado da busca. Entre
eles estão o filtro por data de publicação,
especificidade do assunto, por autor, etc.;

Resultados de busca
Para acessar os resultados, clique sobre o título,
ele o levará para a página onde está o link para o
documento.

Se, ao abrir o registro, aparecer a informação “Sem
texto completo”, significa que não é possível acessar
o documento completo por meio do Portal. Porém,
é possível visualizar os metadados deste, ou seja, as
informações relacionadas à publicação.

Resultados de busca

•

•
•

Se, ao abrir o registro, aparecer a informação
“Texto completo disponível”, pressione a
opção “Abrir Link” para visualizar a
publicação em seu local de origem (página
do editor);
Se desejar guardar/arquivar a pesquisa,
deve-se clicar no ícone de “bandeira” no
canto superior direito;
Para retornar à página de pesquisa, clique na
seta do canto superior esquerdo.

Meu Espaço
Voltando à página inicial, no canto inferior
esquerdo temos a aba “Meu Espaço”, onde
estarão os documentos favoritados, os que
receberam anotações e os que foram baixados;

Na aba Favoritos aparecerão os documentos
favoritados nos resultados de busca. Caso deseje
excluí-lo dos favoritos, clicar o ícone e desmarcar a
bandeira laranja.

Meu Espaço
Ao favoritar um artigo, é possível abrir o
registro e inserir anotações;

Todos registros que receberem anotações, serão
apresentados ao clicar na aba “Anotações”

CAFe
Voltando à página inicial, no menu inferior
temos a aba “CAFe”, que possibilita o acesso
remoto ao conteúdo assinado do Portal
disponível para cada instituição;

Clicando em “ENTENDA A CAFe” serão apresentadas
informações sobre a Comunidade Acadêmica
Federada (CAFe), suas vantagens, como ter acesso e
as instituições participantes;
Clicando em “FAZER LOGIN” será apresentada a lista
de instituições participantes;

CAFe
Tela apresentada ao clicar em “ENTENDA A
CAFe"

Tela apresentada ao clicar em “LOGIN”. Após
selecionar uma instituição, clicar no ícone que se
encontra no canto superior direito para acessar a
tela de login da CAFe.

Instituições
Na aba Instituições há um mapa que mostra as
unidades oficialmente vinculadas no programa;
Ao clicar em um dos “balões” do mapa será possível
acessar a localização e dados informativos sobre as
instituições participantes do Portal.

Ao selecionar uma instituição, pode-se clicar
em “Traçar Rota,” para visualizar o trajeto ao
local via aplicativo de mapas.

Outras opções
Na aba “Mais” é possível acessar outras
facilidades do aplicativo.

Ao clicar em “Central de Conteúdos” é possível
ter acesso a materiais de divulgação dos
conteúdos disponíveis em diversas mídias;

Outras opções
Além da Central de Conteúdos, é
possível enviar e-mail para a
equipe do Portal via “Fale
conosco”, saber mais informações
sobre o aplicativo, revisitar os
termos de uso e tutorial que
aparecem
quando
este
é
instalado.
O aplicativo .periodicos. está
disponível para Android e IOS.

Notícias
Espaço para comunicação, divulgação e publicidade de
conteúdos, materiais, avisos e eventos relacionados com o Portal e
com a pesquisa científica no Brasil e no mundo.

É possível pesquisar por um termo específico, ano, mês e
assunto.

Institucional
Estão disponíveis informações sobre a criação do Portal de
Periódicos, sua história, evolução, missão e objetivos; informações
sobre os critérios de participação além de documentos normativos,
formulários e estatísticas de uso.

Estamos à disposição para mais informações!

.Obrigado.

periodicos@capes.gov.br
treinamento.periodicos@capes.gov.br

