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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS 

PORTO SEGURO 

 
 

Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES 
 

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 

instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 

internacional. Ele conta com um acervo de mais de 37 mil títulos com texto completo, 

130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de 

livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual. 

Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do Portal de Periódicos 

professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições 

participantes. O Portal é acessado por meio de terminais ligados a internet e 

localizados nessas instituições ou por elas autorizados. Estes terminais são 

autorizados a partir do registro do IPs da instituição junto à Capes, que verifica a 

validade e propriedade dos mesmos. Não há necessidade de senha ou de 

identificação de usuários. 

Desta forma, estando em um computador que utilize a rede conveniada, o 

acesso às bases cadastradas será disponibilizado automaticamente, independente 

do indexador utilizado para localizar o trabalho (ex: Scopus, Science Direct, Scielo, 

CiteSeerX, Google Scholar, Google Books). 

O portal de periódicos da CAPES também fornece seu próprio indexador, 

através do qual podem ser realizadas buscas com um maior grau de confiabilidade 

em relação aos resultados apresentados. Assim como no caso anterior, o portal da 

CAPES apenas fornece um mecanismo de busca nas bases conveniadas, 

disponibilizando links para obtenção do trabalho. 

Para obter trabalhos científicos através do portal de periódicos da CAPES, 

deve-se executar os seguintes passos: 
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1. Acesse o Portal de Periódicos da CAPES em de um computador 
conectado à rede conveniada através do endereço < 
http://periodicos.capes.gov.br/> (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Página Inicial do Portal de Periódicos da CAPES. 

 

1.1 Ao acessá-lo através de uma rede não cadastrada, você será avisado de que 
está no portal como convidado, o que restringirá sua pesquisa ao conteúdo 
gratuito do Portal (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Aviso de restrição no acesso. 
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2. Escolha o tipo de busca que deseja realizar (assunto, periódico, livro ou base). 
Em caso de dúvida, o acesso mais comum é por assunto (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Área de busca. 

 

3. Após digitar o termo relacionado à sua busca será exibida a tela com os 
resultados alcançados (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Tela de resultados de busca. 
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4. Clique no título do trabalho e será aberta uma nova aba com a página da base 
que disponibiliza o trabalho (Figura 5). 

 
Figura 5 – Tela com arquivo para download. 


