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O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES) é um dos maiores acervos

científicos virtuais do País, que reúne e disponibiliza conteúdos

produzidos nacionalmente e outros assinados com editoras

internacionais a instituições de ensino e pesquisa no Brasil. São

mais de 49 mil periódicos com texto completo e 455 bases de

dados de conteúdos diversos, como referências, patentes,

estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses,

dissertações, livros e obras de referência.



ACESSO - https://biblioteca.furg.br/pt/  

Acesse o Portal de 
Periódicos CAPES através da 

página do Sistema de 
Bibliotecas da FURG na aba 

“PRODUTOS E 
SERVIÇOS”. 



ACESSO - https://biblioteca.furg.br/pt/  

Ou clique no ícone do 
Portal de Periódicos 

CAPES que consta dentre 
as Fontes de Informações 
Digitais na página inicial 

do site do SiB.



PÁGINA INICIAL

Na página inicial do Portal de 
Periódicos você encontra

informações e notícias sobre o 
Portal, seu conteúdo e 

treinamentos. Isso tudo pode 
ser acessado livremente, 

porém, verifique a 
modalidade de acesso ao 

conteúdo que sua Instituição 
tem direito.



ACESSO CAFE

Enquanto universidade 

participante do Portal, a 

FURG oferece à sua 

comunidade acadêmica, 

acesso a um conteúdo 

assinado. Para tanto, 

este acesso deve ser 

realizado através da 

Comunidade Acadêmica 

Federada (CaFe), tanto 

dentro da Instituição, 

como fora dela.



PÁGINA INICIAL

Para acessar o conteúdo assinado 
do Portal é fácil e rápido! 

Comece clicando na seta ao lado 
de Acesso CaFe na página 

inicial do Portal, e em seguida no 
botão Acesso CaFe, que 

aparecerá abaixo.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

Clique em “Selecione uma 

instituição”.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

Em seguida digite na caixa 

de diálogo o nome ou a sigla 

da Universidade.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

Selecione o nome da 

FURG ...



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

...e clique em ENVIAR.



ACESSO CAFE

Use seu número de 

usuário e sua senha de 

acesso ao 

sistemas.furg e clique 

no botão Login.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

Pronto! Você sabe que está 

acessando o conteúdo assinado 

do Portal quando o nome da 

FURG aparece no campo 

indicado ao lado.



O Portal de Periódicos CAPES também pode ser 

acessado em qualquer lugar através do seu 

smartphone, basta  baixar o aplicativo.



Da mesma forma que no

computador, no aplicativo

você deve usar o acesso

federado para acessar o

conteúdo assinado do

Portal. Portanto, não

esqueça de clicar em CaFe

para fazer o login.



Tutorial elaborado por:

Rúbia Gattelli - rubiagattelli@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg

@SIBFURG

SiBFURG

@SiBFURG

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

