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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.



Para pesquisar conteúdo no Portal de Periódicos use a Caixa de

pesquisa única (1), ou passe o mouse no menu Acervo (2) e

navegue por seus recursos (buscar por assunto, e acessar as

listas de bases de dados, de livros e de periódicos).

Para acessar o conteúdo 

assinado do Portal fazer 

login de Acesso CaFe (ver 

Tutorial Portal de Periódicos 

Capes – Acesso).
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Na caixa de pesquisa única, pode-se inserir um assunto ou

termo de interesse, nome do autor, título do artigo, código DOI

ou PMID e ainda acessar a busca avançada, na qual é possível

selecionar opções de filtros e utilizar os operadores booleanos

para a combinação de palavras. A pesquisa pode ser realizada

em qualquer idioma e os termos desejados devem ser inseridos

por meio de digitação ou voz.

).

CAIXA DE PESQUISA ÚNICA



CAIXA DE PESQUISA ÚNICA – BUSCAR ASSUNTO

Insira o(s) termo(s) na caixa de 

pesquisa e tecle ENTER ou 

clique na LUPA.



CAIXA DE PESQUISA ÚNICA – BUSCAR ASSUNTO

Na apresentação dos 

resultados é possível refinar a 

busca simples através da 

BUSCA AVANÇADA (clique 

para abrir o formulário).



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO

De volta à pagina inicial, outra opção para 

fazer a pesquisa por assunto é usar o menu 

ACERVO – Buscar Assunto. Clicando, o 

formulário de busca simples se abre logo 

abaixo, onde também é possível fazer a 

busca avançada.



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – BUSCA SIMPLES

O formulário de BUSCA 

SIMPLES apresenta os 

mesmos recursos da caixa de 

pesquisa única. Nele também 

é possível combinar os termos 

de pesquisa utilizando os 

operadores lógicos (E, OR e 

NÃO) e organizar a busca 

utilizando caracteres especiais 

(tais como as aspas “”). 



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – BUSCA AVANÇADA

O formulário de BUSCA 

AVANÇADA apresenta os 

seguintes recursos:

• escolher o campo de busca 

(qualquer campo, título, 

autor/criador, ou assunto);

• escolher os operadores 

booleanos (E, OU, NÃO);

• escolher Tipo de material, 

idioma e data de 

publicação

• adicionar campos à busca.



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – BUSCA AVANÇADA

No formulário de 

BUSCA AVANÇADA os

recursos de refinamento 

já estão previamente 

apresentados, 

facilitando a pesquisa.

Também é possível 

utilizar caracteres 

especiais (tais como as 

aspas “”), se julgar 

necessário. 



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Na apresentação dos resultados de 

pesquisa utilize o menu da esquerda 

para personalizar seus resultados. 

São exibidos recursos para:

• Expandir

• Ordenar e

• Refinar  os resultados da busca



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A ordenação dos resultados de 

pesquisa pode ser feita:

• Relevância de acordo com os termos 

pesquisados

• Data de publicação do itens 

recuperados

• Ordem alfabética de autor ou título 



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os itens recuperados apresentam as 

seguintes informações:

• Tipo de documento (ex.: ARTIGO)

• Título 

• Autoria

• Parte do resumo

• Dados do periódico e da edição 

• Se é um periódico revisado por 

pares

• Se é um periódico de acesso aberto

• E se apresenta texto completo 



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Clicando nos números dos resultados é possível selecionar os 

registros desejados para adicioná-los aos favoritos ou enviá-los para 

impressão, e-mail e gerenciadores de referências. Selecionando 

apenas o primeiro registro já é possível clicar na opção “Escolher 

os 50 melhores resultados”.



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Clicando na área do título e resumo, ou sobre o ícone é possível 

expandir as informações do registro.



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

No registro expandido, além de ser possível ler todo o 

resumo, os seguintes recursos estão disponíveis:

• Botão de voltar ao topo do registro

• Enviar o registro para impressão, e-mail e gerenciadores 

de referência, além de gerar hiperlink e referência 

bibliográfica (nos padrões APA, Chicago, MLA e Harvard)

• Ver o documento on-line

• Ver detalhes do registro (autores, editor, identificadores, 

idioma, fonte...)



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Mais recursos do registro expandido:

• Mais opções, onde se pode ver informações sobre 

o uso do EndNote Web, sobre o periódico, seu 

fator de impacto e Qualis

• Trilha de citações feitas no registro

• Possibilidade de adicionar tags

• Botões de controle da janela, para fechar o 

registro ou passar para o registro anterior ou 

posterior

• Lista de leituras relacionadas ao assunto do 

registro.



ACERVO – BUSCAR ASSUNTO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Acima de cada registro recuperado também é possível 

acionar os recursos:

• Encontrar fontes citas 

• Gerar hiperlink e referência bibliográfica

• Enviar por e-mail

• Adicionar o registro aos favoritos

• Ver mais opções de envio 



LISTA DE BASES

As bases de dados 

reúnem diversos tipos de 

conteúdo científico. A 

pesquisa por bases 

permite a consulta a este 

conteúdo de três formas: 

por título, por área do 

conhecimento ou 

avançada, na qual é 

possível combinar 

algumas informações. 

Na página inicial do Portal passe o 

mouse no menu ACERVO e clique 

em Lista de bases, para abrir as 

opções de pesquisa abaixo.



LISTA DE BASES

Na busca por título digite o 

título da base de dados na 

caixa de pesquisa e clique em 

Enviar.

Nos resultados clique sobre 

o ícone em azul para obter 

mais informações sobre a 

base. Para ser 

redirecionado à base de 

dados clique sobre o título.



LISTA DE BASES

Na busca por área do 

conhecimento é 

possível escolher a área 

e a subárea desejadas.



LISTA DE BASES

Na busca avançada é possível 

preencher qualquer um dos campos 

disponíveis, eles funcionam 

isoladamente ou em conjunto. 

Por exemplo: tipo de base 

“Patentes” na área das 

“Engenharias”. 



LISTA DE BASES

Outras possibilidades para buscar 

base são: navegar pelo índice 

alfabético; clicar em VER TODAS

para saber quais as bases que a 

nossa universidade assina. No caso, 

a FURG tem acesso a 420 bases.



LISTA DE LIVROS

A pesquisa por livros 

permite localizar exemplares 

completos, capítulos, anais 

de congresso, relatórios, 

entre outros tipos de 

publicações não seriadas. É 

possível fazer várias 

combinações de pesquisa 

para um resultado mais 

apurado. 

Na página inicial do Portal passe o 

mouse no menu ACERVO e clique 

em Lista de livros, para abrir as 

opções de pesquisa abaixo.



LISTA DE LIVROS

Para localizar livros no Portal insira informações de título ou 

número de ISBN e marque uma das opções: “Contém” ou 

“Inicia com”. OU insira informações sobre o sobrenome, nome 

ou iniciais do autor. A busca pelo título oferece sugestões ao se 

iniciar a digitação.



LISTA DE LIVROS

Para buscar por Editor/

Fornecedor de livros basta navegar na lista e 

depois clicar em PESQUISAR. Existe a 

possibilidade de pesquisar mais de um editor ao 

mesmo tempo se desejado.



LISTA DE PERIÓDICOS

A pesquisa por periódicos 

permite visualizar a lista 

completa das revistas 

científicas disponíveis no 

acervo. Além disso, é 

possível digitar o título ou 

ISSN na caixa de busca, 

selecionar a área do 

conhecimento ou editor e, 

ainda, ter acesso apenas às 

publicações revisadas por 

pares. 

Na página inicial do Portal passe o 

mouse no menu ACERVO e clique 

em Lista de periódicos, para abrir 

as opções de pesquisa abaixo.



LISTA DE PERIÓDICOS

Para encontrar títulos específicos de periódicos no Portal insira 

informações de título ou número de ISSN e marque uma das 

opções: “Contém” ou “Inicia com”.



LISTA DE LIVROS

Encontre periódicos 

por área do 

conhecimento. 

Selecione  a área e a subárea do conhecimento. Ou 

clique em Todas as subáreas do conhecimento

para ter um leque maior de opções.

Se quiser um maior refinamento 

use também estes recursos. 



BUSCAR PERIÓDICO

Para buscar um Editor/Fornecedor 

navegue pela lista e depois clique em 

PESQUISAR. Este recurso também 

pode ser combinado com a busca por 

área(s) do conhecimento. 



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/

