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O Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) é uma biblioteca virtual que 
assina, junto a editores e sociedades 
internacionais, conteúdo cientí�co de alto 
nível. Foi criado com o objetivo de promover 
o fortalecimento dos programas de 
pós-graduação no Brasil por meio da 
democratização do acesso online à 
informação.

Por meio do Portal, um aluno ou professor 
vinculado a uma instituição de ensino e 
pesquisa brasileira, seja no Norte ou no Sul 
do País, visualizam o mesmo conteúdo. 
Ele revolucionou o acesso ao acervo 
bibliográ�co internacional e se consagrou 
como instrumento importante para a 
atividade cientí�ca, tecnológica e acadêmica, 
reunindo em um único espaço virtual as 
melhores publicações produzidas no mundo.

Veja algumas vantagens que o Portal de 
Periódicos oferece como instrumento 
de ensino e pesquisa cientí�ca:

Facilidade de acesso à informação cientí�ca: 
o Portal de Periódicos reúne em um único 
espaço virtual as melhores publicações do 
mundo. Com uma simples consulta feita no 
computador é possível acessar, selecionar e 
recuperar as informações desejadas.

A biblioteca virtual disponibiliza aos seus 
usuários quatro tipos de busca: 
Assunto, Periódico, Livro e Base. 
É possível fazer uma pesquisa em várias bases 
de dados simultaneamente inserindo apenas o 
termo de interesse. O usuário também pode 
armazenar os artigos favoritos, salvar 
estratégias de busca e criar alertas de 
pesquisas em um espaço virtual permanente, 
chamado “Meu espaço”.

Democratização do acesso à informação: 
no Portal, os pesquisadores de todo o país 
têm acesso ao mesmo conhecimento. Além 
disso, a centralização das assinaturas pela 
Capes possibilita economia de escala na 
aquisição dos periódicos e de outros 
documentos cientí�cos. Ganha, com isso, a 
sociedade brasileira, que paga bem menos para 
�nanciar a produção cientí�ca nacional.

Acesso ao conhecimento atualizado: 
artigos, livros e patentes que acabaram de ser 
publicados no mundo inteiro podem ser 
consultados em tempo real no Portal de 
Periódicos. São informações con�áveis e de 
alta qualidade, que permitem que você �que 
sempre atualizado e produza trabalhos em 
sintonia com o melhor da ciência mundial.

Inserção internacional do conhecimento 
cientí�co: o uso do Portal garante densidade à 
produção acadêmica e permite conhecer o 
funcionamento da Ciência nas diferentes áreas 
de atuação. Essas informações são 
fundamentais para que se divulgue melhor a 
produção brasileira que passa a ser 
reconhecida internacionalmente.


